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Ca. ” , 

Societăţile Israelite din Piatra-N. 
Spiritul de asociare, care a lipsit odineoară evreilor de 

aci, începe a se deştepta cu elocvenţă, mai cu seamă dela, 
anul 1870, astfel că de atuncea s'au înființat, desfiinţat şi 
reînfiinţat multe societăţi de binefacere. lată şi istoricul a- 
cestor societăţi : i 

SOCIETĂŢI FILANTROPICE 
Societatea B'nei Brith Loja „Menorah' 

Această societate care are de scop dea favoriza intere- 

sele cele mai sublime ale omenirei, a desvolta şi ridica carac- 

terul moral şi intelectual al neamului evreu, are aci o lojă, 

sub numele: „Menorah“. In anul 1875 s'a înfiinţat aci. loja 

„Beniamin XI“ al soc. „Zion“ (azi B'nei Brith), compusă 

din elita israelită, numărând aproape 50 membrii, sub pre- 

şedinţia lui Berman Orenştein. i 
Ea fusese purerea în luptă energică cu epitropii Comu- 

nităţei şi cu retrograzii pentru intemeiarea unei Comunităţi 

regulate şi pentru susținerea unei şcoli moderne. Pe terenul 

Carităţei a contribuit foarte mult aci. asemenea a ajutorat 

cu haine şi bani pe incendiaţii din Moineşti, Podul |loaei etc. 

Conform circulărei Infr. „Zion“ pentru a se contribui la rie 

dicarea monumentului gloriosului Voivod Ștefan. cel. Mare 

din Iaşi, loja însufleţită de simțeminte patriotice; a contri- 

buit cu 300 lei pentru acest monument. In anul 1876 loja 

ia sub a ei administraţie mersul şcoalei Talmud-Thora, dân- 

du i un lustru modern. | , 

Ca preşedinte al lojei fusese atunci del Pinchas Mendel, 

Loja pe atunci ca întotdeauna a ajutat pe văduve, bolnavi. 

mirese etc, | : 

Cronica Comunităţilor Israslite din jud. Neamţ de losef Kaufman cronicar Platra-N, “Tora, Îi
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In 'anul 1877 înfrăţirea „Zion“ tot loja Beniamin XI era 
sub preşedinţia d-lui Fierș Goldner şi era astfel alcătuită : 
Vice preşedinte Moise Lewenshon, predicator B. Samsony, 
mentor /fic Goldenberg, secretar FI. Heller, Tresorier A, 
Galațanu, gardian Meir Daniel. In anul 1881 loja  „Benia- 
min“ primi numele de „Zerubabel“, purtându-l astfel până 
în anul 1889. 3 

Loja „Zerubabel“ sub preşedinţia d lui Moise luster a 
fost una din cele mai active Aşa în anul 1883a deschis o 
şcoală Israelită Română cu 2 clase, dirijată de d-nii: Moise 
luster, B. Samsony şi Israel Mendelsohn. Asemenea ai: în- 
fiinţat şi un club de leclură. Pe terenul carităţei a  contri- 
buit de asemenea foarte mult. Cu prilejul sosirei M. S. Re- 
gelui Carol | (1883). loja a făcut un frumos arc de triumf. 
In anul 1880 loji primind în sânul 'si mai mulţi membri. 
schimbară numele în „Menorak“. In anul 1901 loja „Meno- 
rah“ înfiinţă ospătărie populară pentru populaţia săracă şi 
fabrica şi azime de Paşte peniru ei. 

In acest an | ja cra constituită din următorii membri : lulius Agalştein, Meir Avram, S. [. Kaufman. M. Cohn, L. N. Charas, Ben. Kaufman, Meir. Daniel, B. K Engelberg, |. 
Gărcineanu, Meir lukerkaner, 1. Moise luster, Abram Lipa 

luster, Meir luster, M. luster. Efr. luster, Leib luster, Sol luster, lacob Kopel. |. K. Katz, Şmil Liberman, Adolf L&bel, 
Carol Nacht. los f Naftalisohn. Leiv Polack. N. Rabinovici, los, Rostier, Lecn Roiman, B. Samsony, M. Siegler, |. Abr. Schor, Elias S galer, S. Ben. Siegier, M. $perling, H. Schor, Şmil Siegler, B. Veisman şi preşedintele WM. /. /uster, In anul 1903 loja a avut ca președinte pe zeteranul Bercu Samsony, Vice-preşed, Dr. Lucianu, Mentor Pine Da- nie!, secretar Îțic Abramovici, 

In anul 1920 Loja „Merorah“ face apel de subscripţii spre a înfiinţa coluiie în Palestina. : „In anul 1920 «Joint Distribulion C-tetes» a distribuit aci alimente, haine ctc. prin „Loja Menorah:. 
Tot în acesi an spre acest scop a constituit un comi- et sub denumire: „Achusah” sub preşedinţia d-lui Aron luster cu membri Sol. Drimer, A. B. Catz şi avocatul Leon Weintraub, 
In anul 1926 Loja în înțelegere cu soc. »Macaby* Dr.
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Klarfeld şi Ben. Zalman s'au reînființat soc. Macaby, care 
fu înființată în anul 1921, 

In anul 1927 Loja a înființat «Clubul Intim» sau mai 
bine zis Cercul Cultural, în localul ei, cu scop cultural şi 

instructiv, alcătuit din D anii: Sigm. Herşcovizi, lulius Agat= 
ştein, M. |. Ipcar, Osias Şteinberg, losef luster, Natan luster, 

Moritz Rosenbaum, David Stambler şi Sigm. Rabinovici. 
Tot în acest an Loja împlinind vechime de 35 ani dela 

înființarea ei, a dat 20 lire sterling ca să fie înscrisă în cartea 
de aura F.N.E. 

In general vorbind Loja „B'nei Brith“ de aci a trecut 

prin felurite faze ; când în activitate, când în stagnaţiune. 

dar în tot timpul şi-a îndeplinit misiunea ei, lucrând pentru 
binele mai cu seamă al Comunităţei. Aproape tot ce sa 

  

  

  
  

D-| Albert Abeles 

făcut în Piatra,este opera soc. B'nei Brith, care a lucrat şi 

contribuit la crearea şi existența instituțiunelor Comunităţei 

locale. Actualmente este condusă sub , reşedenţia valorosului 

domn Albert Abeles, care se ocupă de progresul Lojei, lu- 

crând cu cel mai mare zel, râvnă şi activitate.
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Societatea „Libanon” 

Această socielate s'a înfiinţat în anul 1874, Ea avea de 
Scop caritatea. Ea a fost alcătuită din aceiaşi membri cari 
mai târziu cu 2 ani au format menţionata, soc. „Zion“, sub 

"preşedinţia lui Bermân Orenştein, | 

“Societatea „Luna“ 

Inființată în anul 1878, compusă din meseriaşi, sub pre- 
şed, lui S. L. Kaufman, Scopul era filantropia, După o du- rată de 2 ani, s'a disolvat. 

Societatea „Ahavas Cheised:: 

Infiinţată în anul 1877, tot de S. L. Kaufman. al cărui preşedinte a lost 2 ani, după care s'a disolvat. Scopul era filantropia. 

Societatea „M ișgow-Ladowi 

Inființată în anul 1868 compusă din negustori şi sub preşedenţia lui. Flerş Goldner. Scopul era filantropia, Ea dură până în anul 1878. 

Societatea „Parnuses-Aniim“ 

Înfiinţată în anul 190 de negustori cu scop de a veni în ajutorul săracilor prin împrumuturi de bani, După o du- rată de numai un an s'a disolvat. 

“Societatea „Chewra-Ghemileth-Cheisea” 
Având de scop înlesnirea împruinutului fâră dobândă, la cei nevoieşi, pe amanete, Societatea s'a fondat în anul 1874 numărând peste 200 cotizanţi . i ăptămână
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Societatea „Leiw-Echoa'“ 

Infiinţată în anul 1909 din: meseriaşi şi neguţitori, avea 
de scop filantropia, dând şi baluri pentru acest scop. In anul 
1912 s'a disolvat. 

Societatea „Ajutorul' 

Ea a luat ființă in anul 1880, alcătuită din tineri inte- 
ligenţi de aci. Scopul ei a fost tilantropia şi întreţinerea 
şcoalei precum crearea unei biblioteci şi cabinet de lectură. 
Primii iniţiatori au fost: Ad, Broder, Moiitz Stambler, M. 
Schwartz, B. Sufrin, B. Abramovici, I. Bolocan, Şmil Kopu: 
lovici, H, Daniel, Zisu Schor. losef Kaufman, M. Heller, M. 
Gredingher, B. Samsony, |. Weinberg, I. Wechsler, |. Nacht, 
L. Potman, L, Hafner, D. Haimsohn, Avr. Steinberg şi S. 
Gheler, Ea a ajutorat copii cu cărţi şi haine din şcoala Talmud- 
Thora, ea a înfiinţat şcoala de adulţi, biblioteca şi ajuta şi 
pe săraci, prin jucare de teatru şi altele, După 3 ani sa 
desființat dând loc societăţei : 

Societatea „Cultura'” 

Infiinţată în anul 1883 din membri soc. „Ajutorul“, ur- 
mând peaceaş cale ca şi cea anterioară iar după 2 ani s'a 
desființat şi ea. 

Societatea „Moria“ 

Infiinţală în 12 Aprilie 1881, compusă din tineri instruiți, 
mai mult în limba hebraică ; posedând o mare bibliotecă și 
cabinet de lectură. A ajutat mult pe săraci iar pe lângă a- 
ceste a înființat şi o loterie, al căruia produs a fost trimis 
comitetului central sionist din Galaţi, fiind atuncea la ordinea 
zilei emigrarea în Palestina. 

Societatea „Kedimah« 

Fondată în anul 1884. alcătuită din tineri evrei şi creş- 
tini, Scopul era a ajuta pe nevoieși fără distincţie de religie.
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Preşedinte a fost Dr. £. Stein. Primii iniţiatori au fost : Adolf 
Daniel, losei Haimsohn, autorul cronicei etc. A jucat teatru 

“în folosul săracilor. După 2 ani s'a disolvat, 

Societatea „Unirea“ 

Fondată în anul 1885 compusă din tineri evrei şi creş- 
tini, urmărind acelaş scop ca şi soc. „Kedimaht şi care după 
un an s'a disolvat. 

Societatea „Tikwah* 

Infiinţată în anul 1889, când a şi proclamat de preşed. 
onorific pe Dr. K. Lipa din laşi. In anul 1891 formă cabinet 
de lectură. In anul 1993 înființă şcoala de adulți. Ca preşe- 
dinte avea pe inteligentul tânăr Beni:min Kaufman. Societa- 
tea fu bine văzută şi respectată de toată lumea. Ea a susţi- 
nut şcoala „Ialmud-Thora“ îmbrăcând şi copii săraci. Intre 
primii fondatori am fost şi eu. Membri ei au jucat teatru, în- 
tocmit de profesorul Berel Sufrin, dădeau baluri etc. Dintre. 
primii fondatori au fost şi Bern. Weisman, |. Gărcineanu, A. 
|. Schor etc, 

Ea a dat Epitropiei Comunităţei o mie lei pentru con- 
strucția școalei din strada sub Petricica. 

Societatea „Frăția“ 
__ Fondată în anul 1892 sub preşedenţia lui Adolf Daniel, 

Şi eu am fost unul din primii fondatori. Scopul a fost susţi- 
nerea şcoalei Talmud-Thora şi “a şcoalei de adulţi. După 2 
ani s'a disolvat, 

Societatea filantropică »Oise-Cheised“ 
Fondată la 5 Noembrie 1921. Având de scopa procura lemne săracilor. Pentru scopul lor flantropic dădeau frumoase baluri, jucau teatru etc. In anul 1924 a sucombat. 

Soc. filantropică »„Achnuses-Kahlle« 
| „Infiinţată” în anul 1906 al cărui comitet era alcătuit din D-nii: Ițic Herşcovici, Sol, Zisman, Leizer Mendel, Volt
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Alterescu, Moise Feider, Lupu Lupovici, M. lliesohn, Avr. 
Leibovici, lic Steinfeld, Pincu lacoby. Moise Greidingher, 
S. Rosenberg, Buium Goldenberg, Sol. Bercovici, S. M. 
Stumer şi Ferdinand Lazarovici. 

Acest comitet dete baluri, reprezentații teatrale, făceau 
" colecte de bani pentru scopul lor de a mărita fete sărace. 

O astfel de societate a fost și a D-şoarelor din acest oraş, 
cu acelaş scop şi tendinţă. Tot p=ntru acest scop se făceau 
colecte de bani de felurite societăţi şi persoane, cu denumire 
comitet de bine-facere. 

Societatea „Amiciţia“ 

Înfiinţată în anul 1906. Ea dete serate artistice pentru 
îmbrăcarea copiilor săraci, Iniţiativă luată de D şoarele Lora 
Naftalisohn, Debora Siegler etc. 

SOCIETĂȚI CU SCOP DE AJUTOR RECIPROC 
Societatea „Lumina“ 

Infiinţată în anul 1877. Statutul (Pinkesul) redactat de 
Berel Sufrin, având 32 articole. Scopul ajutorarea asociaţilor 
în caz de boală şi conducerea membrilor decedați. Această 
societate era compusă din hebraişti şi oameni culţi, dar după 
durată scurtă s'a disolvat. | 

Pinkesul este în posesia mea, fiindu-mi dat de Haim 
Leibovici, preşedintele ei. 

Societatea „lerusalime« 

Infiinţată de mine în anul 1881. Compusă din tineri ne- 
gustori şi meseriaşi. Scopul a fost ajutorarea membrilor şi 
conducerea celor decedați, precum şi ajutorarea copiilor să- . 
raci, cabinet de lectură şi instruirea membrilor. Ea numără 
peste 100 membri sub preşedinţia mea, dar după 3 ani ivin- 
du-se discordia, din partea unor membri s'a disolvat. 

Prima societate Fraternă «AHAWAS-ISRAEL: 
Pentru susținerea membrilor bolnavi şi conducerea decedaţilor ei 
„Fondată la 16 Ianuarie 1880 sub preşedinţia lui /7aim Şulim Berman. Ea numără peste 100 membri negustori şi
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meseriași, având şi filială ia Buhuşi. După o durată de3 ani, în- 
cepând discordia s'au despărţit o mare parte dintre membri 
sub preşedenţia lui /laim Zeibovici apoi sub nreşedinţia mea. 
După 2 ani, casierul însuşindu-şi bani s'a disolvat. 

4 

Societatea „Bradul“ 

Fondată la 1900 de funcţionari evrei dela deposite de 
cherestea şi dela făbrici. Scopul era ajutorarea reciprocă. Eu 
am fost iniţiatorul lor formându-le şi statutul. Din cauza des- 
binărei sa disolvat după 2 ani. | 

Soc. „Funcţionarilor Comerciali“ 

Infitnțată în anul 1892, alcătuită din funcţionari comer= 
ciali cu ajutorarea reciprocă, care după un an din cauza zi- 
zaniei s'a disolvat. Atare societate s'a format şi în anul 1926, 

Soc. „Uniunea Junimei Comerciale“ 

Infiinţată în anul 1911, care la început s'a desvoltat cu 
laudă dar după foarte: scurt timp adormi pentru totdeauna. 
Scopul era ajutor reciproc, 

Soc. „Negustorilor Voiajori“ 

Infinţată în anul 1925, cu acelaş scop, care după unan 
adormi şi ea. | 

Soc. „B'nei lankef“ 

Fondată în anul' 1899, alcătuită din precupeţi. Scopul 
era ajutorarea reciprocă. După o durată numai de un ans'a 
disolvat. | 

Soc. „Kneises-lsrael“ 

Înfiinţată în anul 1902 de către D-nii Sol. Ziisman, B: 
Calmanovici, M. Salpeiter, fraţii Michel şi Herman Marcus: 
toţi din strada Gărei Vechi. Scopul ajutorarea reciprocă şi 
susținerea casei de rugăciune din acel quarial.
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Soc. „Achwah“ 

Fondată în anul 1904 și reactivată în anul 1924 

Scopul este ajutor. reciproc şi conducerea membrilor de= 

cedaţi. Ea are şi un „Pinkes* sau mai bine zis. cartea de 

comemorare. Iniţiatorii fondărei societăţei au fost: Șmil 

Ific Catz şi Haim Faibiş iar membri fondatori sunt: Şm.| 

Ițic Catz, Haim Faibiş, Lupu A. Tarcuanu, Moscu  lacoby, 

Lupu Steurman, Leizer Mendel, Leib Polack, Herş Făinar, 

“David S. Sigler, Aron Weintraub, Michel Pascal, Zigmd. Catz, 

Idel Mendel, Lipa Catz. lancu Abramovici, Pincu Daniel, 

M. Gredingher, |. Haimsohn, Moise D. Segal, Şmil Kopulo. 
vici, Idel Brikman, Lupu Lupovici. Isidor Holizman, Leon 
Lazarovici, Avr. Manaşcu, Nuchem Herşcovici, Meir Avram, 

  

  
  

  

Șmi! lţic Catz 
M. Eizicovici, Michel Zeilig, Herman Orenştein, M. Stri îi , , . i h 

Avr. Feinştein, |. B, Gardner, B. Goldenberg, M. L. Fa: 
frisen, Meir Schwartz. Iacob Marcovici, Leib Hafner, Moise 
Roşcovici, Iacob Kopel, Şmil Sigler, Şmil Liberman, Gherşin 
Catz, losef Kauiman, Isidor Eşanu, P. Zisu, Oscar Helman,
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Strul Burăch Leibelsohn şi Şmil Rotman, Primul comitet a 
fost sub preşed lui Meir Avram apoi la reactivare (1904) 
a fost Șmil "Ițic Catz, apoi Adolf Weiningher, A. Renert, 
Iosef Davidovici, iar actualmente Gherşin Catz. 

Ca prim secretar este d-i Aron Barid. 

Soc. Rezervișştilor „Pionul“ 

Infiinţată la 25 Februarie 1889 de Herman Aizic ca soc. 
Rezerviştilor, dar mai târziu ca secţia Asociaţiunea Israiliţilor 
Pământeni (la 15 Dec. 1890) sub preşed. Dr. Leon Ștein iar 
ca secretar general Iosef Kaufman (cronicar). Ea numără a= 
proape 100 de membri, Ea a existat până la 14 Noembrie 
1897 sub denumire de secția «Pionul». 

La 19 Februarie 1898 toţi membri secției au urmat cu 
drapelul lor, luând parte la înhumarea regretatului Colonel 
(coinandantul Regimentului 15 Răsboeni) Grigore Giosianu. 
De atunci numai dete semn de viață până la 5 Aprilie 1903 
când iarăși s'a reînființat existând aproape 2 ani, disol- 
vându-se. | 

Soc. Junimea studioasă Israelită Progresiste 

Soc. „Junimea Studioasâ“ 

Înfiinţată în anul 1884, compusă din studenţi Evrei şi 
câţiva creştini sub preşed d-lui Dr. Leon Ștein, condusă fiind 
de d-nii Ad. Daniel. los. Haimshon. Ei au jucat piese de 
Broides şi Bercu Sufiin. Scopul a ajutora pe studenţi săraci. 
Ei deteră şi baluri pentru acest scop. In anul 1902 s'a în- 
fiinţat o altă societate tot a studenţilor Evrei sub numele de 
» Cercul studenților Evrei din Piatra-N-, Acest cerc lucra 
şi în comun cu soc. Sionistă, ţinând conferinţe a!c. 

In anul 1920 s'a înfiinţat aşa zisul Cercul regional al 
studenților Evrei din Piatra-N., care dete în grădina publică 
Mare Kermesă organizată de acest cerc. In anul 1924 cercul 
a ales următorul comitet: Eduard Nafialisobn (preş.) Zalman 
Zisu (vice), Lică Fischer (secretar), Bendit Negru (casier), 
Gică Semo şi Marcel Nadler (censori). 

Pe lângă acestia şi soc. sportivă „Macaby“ a dat de 
mai multe ori serate dansante, asemenea şi festivaluri literere,
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muzicale urmate de dans iar pe terenul Borzogheanului Match 
de Fott-Ball. , , 

In anul 1925 cercul „/Zebronia“ a dat un festival lite- 
rar artistic, urmat de dans, în sala Teatrului. Au debutat 
D-nii Carol Berman, R. Renert. B. Şapira etc. Sa | 

In Mai 1927 Federaţia soc. sportive din România (E. 
S. S. R.) cu sediul central Bucureşti sub Preşedenţia M. S. 
Regelui Ferdinand | al Românici în şedinţa comitetului din 
30 Aprilie s'a admis înfiinţarea secției sportive „Macaby” în 
Piatra-N., în fruntea harnicului conducător Dr. Jean Klarfeld 
secondat de Ben. Zalman. 

In 4 Aprilie 1927 soc. sportivă «Macaby» a dat un fes- 
tival artistic, literar, urmat de dans. 
„In lunie acest an tinerimea studioasă a Evreilor din 

Piatra-N. în frunte cu tinerii Ed. Naftalisohn, avocat Redler, 
Herşc vici. Şapira, R. List, Lică Berman, Isidor Grinberg, 
Th. Gavriloi etc. au pus bazele cercului sub numele : „Juni- 
mea Pietreanâ“, cercul literar, bibliotecă, conferinţe etc. re- 
dactând şi o revistă cu acelaş nume. 

Sâmbătă 23 lulie acest an soc, „Macaby“ a dat o fru- 
moasă Kermesă. 

Tot în acest an Asociaţia g-lă a studenţilor, Evrei din 
România. Cercul regional al Jud. Neamţ, au ales comitetul 
de patronaj al cercului pe: Elise M. Semo, Carolina Bach, 
Elise P. Daniel, Fany Rosenbaum, Coca M. Bach, Raschela 
|. iuster, Grette Slesingher, Clarisse M. Stern, Libiţa Rabi- 
novici, Aron L. luster, Conrad Reis, S. Drimer, Dr. Bern. 
Rosenthal, Mişu Bach, losef luster, L. Schlesingher, Avocat 
P. Lupescu, Avocat Leon Weintraub, Preşed. Elias Catz, vice 
preşed. Drd. Carol Eisenberg şi Marcel Manaşcu, Secretar 
Isac Alter, Casier M. Nut., Censor. Samy Alterescu, Delegat 
Tg -Neamţ Emil Schăchter; Buhuşi Natan Zeiden. 

Tot în acest an Asociaţia Generală a studenţilor Evrei 
din România, Cercul regional Jud. Neamţ, a dat darea de 
seamă asupra gestiunei financiare din anul universitar 1996. 
1927 notăm la intrare următoarele sume: beneficiul netto 
dela Kermesa din Piatra-W. 22.230 lei; festivalul din Buhuşi 
14.000 lei; festivalul din 7rg. Neamț 5832 lei. Colecta de 
lom Kipur din Piatra 6711 lei, idem Trg-Neamţ 1543 lei, 
Fabrica textilă de postav Buhuşi 15.000 lei, D-l Konrad 

  Dita
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Reiss 2500, D- L Lazăr Margulies 2500 lei, colecta din 
Piatra-N. în vacanţa. erăciunului -28.290 lei. beneficiul net al 
Ceaiuiyj de Purim din Piatra-N. 11,166 lei, idem Trg,- Neamţ 
1500 1ej, subvenţia comunităței israelite 7000 lei, “procente 
800 lei, solde 3335-50 lei. Total general 117.410 iei 50 bani, 
semnat comitetul Preşed M. Merlaub, Vice preşed. Eritz 
Bergher, secretar: N: Fondianer, casier Jean Rosenberg, cen: 
zor Leon lancovici, delegat Trg..Neamţ Drd. C. Eizenberg, 
Buhuşi Nathan Zeiden. 
„ba 6 Septembrie 1928 sa ales comitet definitiv al stu- 

denţilor evrei din Jud. Neamţ pe M. Merlaub (preşed.) M. 
Gaveilei (vice) şi pe A. Mareovici şi Lazăr (Codel membri, 
“Ta anul 1929 gercul regional a] studenţilor evrei de aci 
au ayut şezătoare literare, feştiyaluri urmat de danș. În acest 
an gereul mulțumește călduros comitetului de patronaj, "GOrA- 
pus dia D ele Claire Bach, Felicia Berman, Belty | enghel, 
D şoara avocat Lupu pentru concursul dat la diferite 9caziujii, | 

Societăţi Econeomiee 
| Soe. Econ. „Existenţa“ fondată în anul 1880sub 
lui llie Naftule cu un activ şi pasiv de 46 249 lei 17 bani, 
avea de casier comptabii pe Bercu Samsony. Această sogie- 
tate progreșă şi ajunse la apogeu: mărirei sale însă după ple= 
“carea bătrânului Samsony la Palestina, a dat faliment frau: 
„dulos şi eci care aveau depuşi bani, au rămas păgubaşi. 

Preşedinţi au fest: lie Naftule, A, L. luster, 8. Stam- 
bler, Șmil. Herşcovi, M. L, Făinaru, 

„Soc. Econ. „Siguranţat 

" Fondată în anul 1890 sub preşed. lui |. K. Catz, având 
capital apreape un sfert de milion lei. Casierul sac. fu di 
Carol Nacht, Preşed, adunări generale a fost d.l Juliuş A 
gatştein, iar secretar ]; Schwariz, Această societate a, durat 3 
perioade a 3 ani: 

Sac. Econ. „Progresul“ 

Această soc. s'a fondat în anul 1899 alcătuită din me | 
seriaşi cu -acţii a 25 lei :acţia şi 2.00 ratalunară, 

Tosa, |i | 2
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Soc. Econ. „Mercur“. 

Fondată în anul 1905. Preşed. adunărei Lupu A; Tar-. 
cuanu, secretar P. .Zisu. S. Drimer -(preşed.,) iar consilieri : 
l, K. Katz, H. lancovici, L. 1. Griinberg;:H. Esrig, B. Eizen-. - 
berg şi Moscu lacoby iar-casier Leo 'Tarcuanu, A 

“BÂNCI 
Banca „Bistriţa“ 

Soc, anoiiimă pe. acţiuni, capital social deplin vărsat 
100.000 lei. Consiliu de Ad-ţie era compus din D-nii: Sigm., . 
Herşcovici (preşed.,) Iulius Agatştein (yice) iar membri D-nii: 
|. C. Cerbeanu, S. Herşcovici, Gh. Melitineanu. Direcţia: E 
bâncei a fost încredințată d-lui M, 1. Ipcar, fost reprezentant 
al bâncei Agricole, a | | 

BÂNCILE ACTUALE . o 
Banca Negustorească Română (Soc. anonimă) 

Această bancă a luat ființă în anul 1921. Are capital 4 
milioane și :rezerve:2.650.000 lei. Consiliul de administraţie 
„este alcătuit+astfel :- Preşedinte Emile M. Brancovici profesor 
al Academiei de Inalte studii comerciale şi industriale şi D)i- : 
rector general al soc. de Asigurare * Agricola“ din Bucureşti. 
Vice-preşedirite Conrad - Reis Directorul făbricei de postav - Buhuşi. Membri: GP. 1. Zonescu Pleşa, Adolf Weiningher, 
Ilie Săvescu şi Carol Weinberg (Preşed, sfatului negustoresc 
din Piatra-N.) Cenzori : Avocat L. Weintraub, Nec. Maxim, | 
Mayer -FHascalovici. Cenzori supleanţi : Lupu Pizam, ec. 
Pleşescu, „Hascal Katz. „Directorul. bâncei este d-l Caroz. Weinberg şi casier d-l G4. 1. Jonescu Pleşa, e 

Banca de Credit (Soc. anonimă) 

Capital social 5 milioane și rezerve 4.100.000 lei. Con- - siliul de administraţie este alcătui astfel : M.  Wachtel (Di- rector general al bâncei Moldova din laşi) Vice-preşed, Co- Ionel Al. Calmuschi, Membri: W Dinerman, N. 1. loaniu
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primar, Sig. /lerșcovici (Administrator delegat) 47. Finkorn 
„ (Directorul. bâncei Moldova din laşi), A/bert Abeles (Director 

al bâncei). Cenzori; / Schâenberg (Directorul Bâncei Mol- 
dova laşi), C_ 7. Dimitriu (Preş. Camerei de Comerţ loco), 
George Grigoriu. Cenzori supleanţi : . Brand, V. Soroceanu 

- (avocat) şi Felix Ipcar (comerciant), 
Banca s'a înfiinţat în anul 1919. 

Banca Centrală Piatra-N. (Soc. anonimă) 

Această bancă s'a înființat în anul 1929 şi posedă ca- 
pital 5.000.000 lei deplin vărsat. Consiliul de administraţie 
este alcătuit astfel: Preşedinte (vacant), Vice-preşed, Crista- 
Che Staicovici (fost secretar general al Moter Industrie etc.) 
d. So/ Drimer (industriaş şi proprietar) administrator de= 
legat şi direclor. Consilieri: D-nii C. Dimitriu (farmacist), 
d-l Flerman Weisman (comerciat şi proprietar) administrator 
delegat, d-l Mișu Weisman (avocat şi proprietar) şef comp- 
tabil şi procurist d:1 Mundy lancovici. | 

Banca Cooperativă de Credit Mărunt și Economie 
(Societate anonimă) 

Capital social 500.000 lei. Preşedinte Dr. Lazarovici, 
Vice-preşed. Flerman Abramovici, Casier M. Pietreanu, Cen- 
zori: Avocat L. Weintraub, Herman Griinştein și Iancu 
Lupu. Această bancă s'a înfiinţat în anul 1926 prin iniţiativa 
D-lor Dr. Jean Klarfeld, avocat Leon Weintraub, Bern. _Sil- 
berdrath, Sol. Lobensohn, Zaharia Haras, |. Calman, Oscar 
Helman, Elias Hafner, Samy Rothmar, Herman Abramovici. 
şi Idel Winkler, care au şi format comitetul provizor. Aceştia 
au şi depus căte 3000 lei pentru formarea fondului aces- . 
tei bânci, ! 

În anul 1904 d-l Ad. Weiningher, în calitate de casier 
provizor, anunţă câ s'a deschis aci o nouă societate de eco-...:, 

- nomie, cu acţii şi rate. Iniţiatorii sunt D-nii : Michel luster, 
L.'A. Tarcuanu, A. Renert, Lazăr Weinrauch, los. Manașcu, |. 
Iulius Agatştein, M. Roşcovici, A. Fondianer, Carl Nacht, 
Moscu lacoty, L. Rosenzweig, Ad. Weiriingher şi A. Manaşcu.
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In luna lunie 1925 s'a lansat un prospect pentru înfiin- 
țarea Cooperativei care va îndestula pe membri ei cu carne 
de vită. Iniţiatorii fiind D-nii : Arthur Griinberg, Ludwig 
Berman, lulius Agatştein etc. Acţiunile fiind câte 100 lei. 

Societăţi pentru jucarea de Loterii 

Afară de loteriile soc, „Maria“ (1882), al sot. „Ajuto= 
rul“ (1882) în folosul şcoalei ce au întreţinut, al soc, 
D-şoarelor „Speranța“ (1882) în folosul emigranților 
din Palestina, au mai fost alte asociaţiuni care jucau  lozuri 
străine. Prima asociaţiune de acest fel a fostcreată de mine 
în anul 1881, al căreia tutelar casier am fost fiind 34 menm:- 
bri. A doua asociaţie (colecta) fu de asemenea formată de 
mine, tot în anul 1881 compusă din 28 asociaţi. A treia co- 
lectă formată tot de mine în anul 1882 sub denumirea de 
„ Unirea“. A patra colectă formată de Michel Pasca] (1894). 
Aci e loc de relevat că persoanele care au avut câştiguri 
mari au fost Ilie Calman Sigler şi S. H. Scheiner a câte 
60.000 lei precum şi Briil, Şachman, Michel Pascal şi Rach- 
mil Zeilic sume mai mici. | 

Asociaţia pentru descoperire de comori 
Ideia de a descoperi comori, se trage din timpurile nă- vălirilor barbare, când se ascundeau averile de frica lor în Pământ. incă în anul 1842 se formează aci o societate, al- cătuită din evrei şi creştini, cari sondară felurite locuri pro- puse. În acel timp fiind Ispravnic |. Darmanescu, se asociază şi dânsul pentru acest scop, dând tot concursul explorato= rilor. În acest timp văzându-se o flamă pe vârful dealului Cozla (unde este tunelul) asociaţia săpând au găsil vase de aramă cu bani şi schelete de oameni (Tătar. În anii 1869 1874 şi 1876 iar se formară astfel de societăţi, al căror membri au rămas săraci din cauza cheltuelilor de săpături. 

Asociaţiuni pentru jucare de teatru | Şi dare de concerte 
Afară de piesele de teatru, jucate de membrii societăția lor „Ajutorul“ (1882), „Cultura“ (1883), „Kedima“ (1885) |
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sau mai jucat în anul (1892) piesa „Lupul în piele de oae“ 
de M. Biirnbaurm, muzica de Avram Steinberg, delitanţi fiind: 
D-nii M. Birnbaum, B. Abramovici, M. - Schwartz, Haim 
Faibiş, Sol. Renert, ÎI. Goldenthal, B. Weisman şi D-şoara 
Weisman. In anul 19395 tinerii dinsoc. meseriaşilor „Munca“ 
au jucat felurite piese în folosul şcoalei mesSeriaşilor, În anul 
1896 vre-o 24 tineri meseriaşi, având de regisor pe Carol 
Friedman, au jucat mai multe piese tot în folosul şcoalei 
meseriaşilor. 

La 30 Decembrie 1896 d-l Avram Petreanu  dete un 
splendid concert vocal şi instrumental, împreună cu concursul 
soc. Corală, soc, filarmonică, muzica Primăriei şi cu con-. 
cursul D-lor Capel-maestru A. Zica (Primăria) şi P. Fried- 
man Capel-maestru al muzicei Reg. 15 Războeni, 

La ll Mai 1897 tot d-l Petreanu a dat un splendid 
concert cu corul vocal al soc. D-şoarelor „Cu/fura“, adu- 
cându-se mulțumire d-lui Petreanu, pentru deplina surpriză 
şi deplină reuşită şi înjghebarea corului sublim. Subscris actul 
de mulţumire de D-nii : Colonel Gioseanu, Colonel Burchi, 
Maior Atanasiu, Lascar. Vorel, loan Costescu Inginer, Vas. 
Calude, loan Negrea, Z. Zapisescu,- 1. Theohari, loan Filip, 
Dim. Hogea, Nec. Barcan şi Gh, Oancea. 

Societăţile Damelor Israelite (negustori) 

Soc. Damelor israelite 

Înființată în anul 1888 alcătuită din peste.100 dame, 
membre cu cotizaţii de 20 bani pe săptămână. având de 
scop ajutorarea femeilor şi a lehuzilor. Ea dura câţi-va ani 
şi s'a constituit soc. Caritatea cu acelaş scop. 

Soc. „Caritatea“ , 

Infiinţată în anul 1895 şi numără peste 100 membre. 
Scopul după cum am zis este a ajutora femeele sărace şi 
lehuze precum şi înzestrarea mireselor sărace. Primul co- 
mitet de administraţie era alcătuit din D-nele; Ana los. Naf- 
talisohn, Maria S. Sigler, Zuza H. Goldner, Clara A. Wei- 
ningher, Betty L, . Weinrauch, Berta A. Renert, Etty 1. 
Schwartz, Charas, Ernestina Jăgher şi Ana |. Weinrauch.
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Primele preşedinte a societăţei au fost D-nele: Sose HI. Goldner (1895-1898), Cecilia Dr. Schwartz, (1898). Ana Naftalisohn (1898-1900), Clara Weiningher, Maria S. Sigler 
Betty Weinrauch, Elise M. Semo etc,, iar secretară Elise Pine Daniel. | 

Această societate a exercitat felurite ajutoare, pentru care scop a dat baluri, concerte etc. 
In anul 1922 a primit subvenție 10.000 lei din partea Ministerului Muncei, recunosculă de Minister al Muncei și Ocrotirei sociale, publicat în Monitorul (Buletinul), Ministe- rului din lulie 1922. | 

„Tot în acest an 20 August s'a dat un splendid concert în beneficiul societăţei prin concursul D nei Dr. Haiman, |. Albu (piano), C. Vorel (canto) şi Obermin (vioară). In anul 1924 societatea împarte 20,000 lei pentru chirie la văduve prin D-nele: Elise M. Semo, Elise P. Daniel, Ca- rolina Bach şi Mitza Briil, 
In darea de seamă a societăţei pe anul 1920-1921 gă- sesc următoarea adresă de mulţumire în numele celor aju- toraţi de societate: : 

| Piatra-N., Data Poştei 

ONORATĂ DOAMNĂ. | 
Avem onoare a vă prezenta darca de seamă a soc. femeilor Israelite «Caritatea» pe anul 1920-1921 (1 Aprilie 1920 1 Aprilie 1921). Cu această ocaziune, în numele celor ajutorațţi, vă aducem mulțumirele noastre, rugându-vă să ne daţi concurs şi anul acesta. 

„Comitetul: Preşedintă D-na E//se M. Semo, Vice-preşe- dintă D-na £/ise P., Duniel, Casieră D-na Carolina Bach, Controloră D-na Maria Dr. Lupu, Secretară D-na Miţa Briil, „Membre active D-nele: Rebeca M. luster, Clara M, luster. „ Semelia Bacal, Cluire luster, Clara Weinştein, Clara Wei, ningher, Buca Katz, Raschele Agatştein, Fany Pascal, Re- gine Strich, Jeana Strich, Elvira Dr. Tanențapf, Fany I- Weinberg, Fany Carol Weinberg. 
Membri itici: | D-l Marco Semo embri onorifici | n Albert Abeles
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“In anul 1929 Ministerul sănătăţei a aprobat soc. „Cari- 
„ bateae a strânge fond prin chete. 

Ş In anu] 1923 s'a format o socieţate de D: -şaare, tot cu 
“ ntimele de „Caritatea“ având acelaş scop şi lacrând foarte 

activ ca filiala societăței. N Sa 

Societăţi culturale de D-şoare a negustorilor 

Soc. „Speranţa” 

- Compusă din D-şoare, „având de stop iistriicția reci- 
procă şi ținerea unei. biblioteci. Infiinţată în anul 1882 sub 
preşedinţia D-şoarei Pepi Pascal. A durat numai 3 ani. 

| „Comitetul era alcătuit din D-soarele: R, Kârner, Elisa 
Marcovici, Abramovici, Suliţer și Heller etc. 

E Soc. „Cultura” 

Infiinţată în anul 1883 prin iniţiativa Dişoirei Elise 
Marcovici, Menirea societăţei era întreţinerea şcoalei. Ele 
jucară şi piesa „Răsplata Divină“ de Ben, Sufrin, iar mu- 
zica dirijată de Iosef Daniel şi Avram. Petreanii: Din benefi- 
ciul reprezentanţiei au îmbrăcat copii 'săraci; 7 

Comitetul era alcătuit, astfei : Elise Marcovici (preşed.), 
Debora Goldner (vice), Fany Weinrauch (casieră), Matilda 

„Wigder (controloră), Charlo te Goldner ' şi Betty. Solomon 
(secretare), iar consiliere : Ana Giiinwald, Sofie, Polack, Er- 
nestina Weinberg. Societatea a dăt un bal de” “copii, 'sub pa- 
tronajul D-nei Ana Iosef Naftalishon. 

In anul 1896 societatea în unire cu soc. „Tikajahi au 
dat un bal îmbrăcând copii săraci din şcoala Talmud-Thora. 
“In anul 1897 societatea dete un: mare concert vocal şi 

instrumental condus de talentatul A. Petreanu. 

Soc. „Hatikwah“ | 

Această societate a organizat un festival artistic literar, 
prin concursul d-lui Jacob Gropper (poet), S. Lazăr; A. L. 
Zisu şi artiştii : Willy Finkelştein, D soară „Steluţa Abramo- 
vici şi E. Waldman din laşi.
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S6c. „Arăiciţia“ 
„Iifiinţată în atu 1906, ă dat: ui mate bat pentru îm. 

biăcateă: copiitor, ba 27 Mai acelaş ah a dat o serată dan- 
santă tot pentru acest scop, la Gară s'au distis D-şoarele 
Naftalishon, Debora Sigler şi Polack, | 

Sec. „Saronaă 
„  Infiinţată în anul 1919 din iniţiativa D.nei Elise P, Datiicl Piâşediniă, orgânizână sotietatea că cifurală. Co mitetui eră âlcătuit di D-şoârele: Betty Fondianier, bora Weismân, , 

Acciaţiă culturală & ferHiâilor Evree 
Secţia Piatra-Neamţ 

Infiinţată în an _ țată în anul 1924, Scopul este: Desvoltarea con- Şiiinței evreieşti, şi îtiprăştierea culturei evreieşti Printre fe.-. meiele tvtee.. Representănța jenti Rothâriiă este D-na M, Rosenbaum. din Trg.-Neâniţ. Preşed. Elise P. IDâniel, vice Azătştei. SE țin conferite. Ihiţiătoarele suit D-nele : Barat Gusta Davidovici, Therese luster, Betty Katz, Blima Lupu, Păulă Riifel, Radălânschi, Libiţa Rabinovici, Solomon, Bianca Schwartz, Sehober, Fany Ferdermân, Doriie Weinratch şi Wechsler. D-şoărelă : Beck, Ditgariz, “Glasser, -Gusta luster, Lily, Herman, „Hatâs, Sofia şi Fâhy Lazarovici, Kaufthan, Rascfiele Meiidel, Palarieră, Fany Rosânştetă, Solomoi, Segal, Sant, Rozica Schwrartâ, Coca Tobiăs, Thaller. Miridii Zisu şi Wetnbtrg. 
, 

SOGIETĂȚILE MESERIAŞILOR 
Soc. breslei ciubetarilor (Chewra-Sandiers) 
p..„ Această societate a ciubotarilor (cismarilor) de aci da- tează din cele iai vechi tiniptiri şi care posedă şi i vechiu pinkes, dâr. câFe Sa perdiit. Aceâstă brăaslă ÎŞI vea 'şi &ele- - alte un stărăste âparte, până în anu! 1866 câud 'fu destiin- fală de guvern starostia breslelor. |
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Iață şi istoricul şi actele, alegerea starostelui cooperaţiei 
ciubotarilor din acest oraş, în anul 1865 D: 

Breasla cere Primăriei locale a le îngădui alegerea de 
staroste. Jată cererea : | 

DOMNULE PPEŞEDINTE! 

Având în vedere că în acest oraş, susţinute regulele 
cuvenite, potrivit obiceiurilor, carele se susțin şi prin alte po- 
fiţii a Prințipatelor Unite ; adecă a avea fiecare breasla mt- 
seriaşilor câte un staroste şi câte doui membri, care aice nu 
se susțin niti decum. Din a căreia cauză ni se căşunează de 
multe ori nai multe stricăciune şi necuviinţă din partea unor 
tineri din calfe de or ice meserie şi cum descalică, din date 
să-şi declare de rnaişirii. Vrând a zice nu trag cu noi deo- 
potrivă la corospodență guvernălui. Văzând a zice că nu 
sunt tras a respunde cu noi deopotrivă comunală. Dar apoi 
ne atacă şi meşteşugurele noastre cu a lor declaraţii de 
“mainştrii. Noi subserişii breasla şi mainştrii de ciubotari -a- 
cestui oraş, prin aceasta vă rugăm să bine vroiți a- regula 
prin unul din Domnii membri din aceaștă Municipalitate şi 

_dinpreună cu noi a sta «prea ne face o alegere de un sta- 
roste şi doui membri, aşia precum este cunoscut prin toate 
oraşele acestor Principate Unite ; când atuncea acei aleşi de 
noi vor fi cunoscuţi prin declaraţii ce vom da ştire din au- 
toritățile locale. . - 

Piatra 1863 lunie 24. 

Subscrişii : losub Balan, Chaim sin Ițic Ciubotar, Nute 
sin Mechel, losub Focşaner, Solomon sin Ițic, Şimşen sin 
Mechel, Marcu sin Moise, David ,Ciubotar. Şulim Ciubotar, 
Lupu sin Şulim, Bercu sin Leibu, Haim Leibu Ciubotar, Pei- 
sich sin Leiba, Şmil Aizic Ciubotar, Moise Solomon sin Bercu, 
Mendel Ciubotar, Burich Avram sin Israil. 

“Municipalitatea a înaintat această cerere :.Ministeriului 
Lucrărilor Publice, Comerţului şi Agriculturei spre a se în- 
uviinţa alegerea. In acest timp breasla alege un 2) staroste 

  

1) Primăria Piatra Dosarul No, 313/1865 priniit alegerea. Starostelui Corpoe 
raţiei Evreilor ciobotar din acest oraş, Piatra Anul 1865, 

2) Stgilil breslei 'original de alamă ieste în posesia -meâ,= AUTORUL,
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în Camera. Municipalităţei şi iată chiar copia Prescriptului 
Verbal incheiat de breaslă după alegere : | 

Astăzi anul 1863 luna Iulie în 10 zile.. 
Jos iscăliţii breasla ciubotarilor Evreieşti din orașul Piatra, 
In puterea circulărei Consiliului de Miniştri, prin Moni- 

torul No. 115 din 18 ]unie anul crt. adunându-ne în Camera 
Municipalităţei şi conform Art. 22 din anexa litera R. Sark 
al treilea a Regulamentului Organic, am ales de Staroste „breslei noastre de . ciubotari, pe ciubotarul /laim sin Ițic, spre a se statornici toate drepturile acestei bresle. 

Urmează iscăliturile alegătorilor sus menţionaţi. 
Care Prescript Verbal se trimite Ministerului; lată şi copia adresei de confirmare al Ministerului : 

Principatele Unite Române - Bucureşti 1863 
Ministeriul Agriculturei, 

Comerţului şi al Lucrărilor 
; — Publice —. 
Secţia Agricultură şi Comerţ 

No. 8160 

  

Alegerea Starostelui corporațiunei Evreilor ciubotari din acest oraş, anexat pe lângă adresa Dv. No. 661, subsemnatul confirm pe Haim sin lțic, în această funcţiune de Staroste, pe răspunderea alegătorilor ei, învitându-vă Domnilor membri a chema pe numitul în funcţiune ce i se încredinţează,  în- dată după primirea acesteia, spre a nu suferi interesele acei corporaţiuni. Primiţi etc. — Subscris Ministrul, Şeful secţiei, 
D sale D-lor Membri Municipalităţei Piatra. 

= Cu adresa No. 736 din 4 August 1863 Municipalitatea comunică lui Haim sin Ițic confirmarea, învitându-l a primi pestul său de staroste, 
| La 15 August acel an 16 cismari tineri, cari fiind per- “secutați de breasla cea veche şi ameninţaţi de :a. fi opriți a lucra, fac o plângere către Preşed. Municipalităţei, protestând contra alegerei lui Haim sin Ițic ca Staroste. Guvernul zic ei în suplica lor, nu cere ca mainştri să.



Socittăţile Israelite din Piatra 27 

aibă diplome şi că ei nu cunosc pe Haim ca cel mai practic 
în acest: meşteşug. Ei cer să fie examinaţi, puşi la dări şi 
patente. Cer desfiinţarea starostiei. Municipalitatea cerând 
relaţii dela Poliţie în privinţa persecuţiunilor arătate în suplică, 
primeşte răspuns că cele arătate de ei sunt. neintemeiate 
Şi falşe. e 

La:16 August acel an, breasla veche se plâng şi ei 
contra răsvrătirei celor tineri, Finitul acestei neînțelegeri fu 
împăcarea chiar în camera comunală, iar peste 2 ani se des. 
fiinţă starostia. a Sa 

Această societate a durat până în anul:1883 când se 
disolvă. | : 

-Soc. „Schewes-Achimes 

Fondată de mine la 25 Februarie 1891 compusă din 60 
meseriași tineri de cea mai bună reputaţie. 

  

    

  
D-l Meir Schwartz _ 

|n seara de 25 Februarie 1893, fiind aniversarea fon- 
dărei societăţei, aflându-se aci D-nii Michel Aziel -.(redacto- 
torul ziarului „Haioetz”) şi Flizsck. Bergher (autorul mai multor
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scrieri) au fost poftiți de mine la serbare, fiind proclamaţi 
inembri onorifici. Tot în acel an am regulat ca şcoala me- 
seriaşilor să fie susținută şi condusă de această societate fiind 
Chis eu supraveghetorul ei, ocupându-mă foarte mult pentru 
progresul ei. Eu ca preşedintele societăţei am înzestrat so- 
cietatea cu sinagogă, thoras şi tot mobilierul necesar. ȘI 
„La 19 Aprilie 1915 am fost proclamat membru onorific 

„de adunarea generală din acea dată. Membri fondatori sunt 
D-nii: Josef Kaufman, Osias Nadler, Meir Schwartz, Herman 
Cifer, Bercu Gartenlaub, Ițic L. lanovitz, Beriş Zimand. 

Actualmente sinagoga societăjei este contopită cu sina- goga Cojocarilor,. 

Soc. „Munca“ 

Infiinţată în anul 1891, al căreia scop era a susținea şcoala Talmud-Thora a meseriaşilor, imitând întocmai acti-. vitatea soc. „Tikwah“. Pentru susţinerea şcoalei şi îmbrăca- rea copiilor săraci, dădea baluri, juca teatru etc. Ea a durat până în anul 1896 când sa făcut unirea partizilor. 

Soc, »Machzika-Adahas« 
Înfiinţată în anul 1888, Scopul era a susține şcoala me- seriaşilor şi imbrăcarea copiilor. După 3 ani de existență S'a disolvat. 

Soc. »Wahrer-Scheiwes-Achim« 
Fondată în 20 Aprilie 1903 din membri soc, „Scheiwes- Achim" numărând aproape 100 de membri. Această S0= cietate a fost fondată de mine cu concursul următorilor primi fondatori: Moritz Wolf, Simon Herşcovici, Avr. Pascal, Mechel Schwartz, Aron Schwartz, Haim Strul Schwartz Leizer Wolt Haimshon, Naftule Bandel, Avr, Fichman, Şaie Bercovici, Marcu Simon, Ițic Abramovici şi Leon Ghertler. Statutul a fost autentificat de Onor Tribunal Neamţ în 26 Septembrie 1903 sub No. 622. Și în această societate am înființat sinagogă cu jthoras și 'mobilier frumos, care există ŞI astăzi. Am fost :mult timp preşedintele ei, |
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Soc. „Fraternitatea“ 
Fondată de mine 1901, al cărui preşedinte am fost. 

Numără aproape 290 membri. Scopul societăţei a fost ajutor 
reciproc. Venind la ordinea, zilei legea meseriilor, s'a îm- 
părţi! fondul la meseriaşi săraci pentru a-şi putea procura 
livretele; astfel societatea din această cauză șa disolvaţ, 
luând naştere societatea : | 

Soc. „Uniunea Meseriașilor Israeliţi& 
din Piatra:Neamţ - i 

Alcătuită din toate societăţile meseriaşilor 1902 spre a; 
procura livrete meseriaşilor săraci, Între primii iniţiatori a 
fost dl Arthur Griinberg şi eu, iar d-l Griinberg afost pre- 
şedinte activ, care în 1918 face apel către meseriaşi să vină 
în biroul societăței, unde va fi servit gratuit, pentru a fi în+ 
scrişi în listele electorale. In anul 1927 s'a ales comitet nou, 
alcătuit din D-nii: Carol Friedman, Elias Herşcovici, Sol. 
Lăbensohn, Moritz Antler, D. Aronovici, Ch. Kupferman, los. 
Schwartz, Leon Abramovici, Idel Vinkler, Pascal Pascal, Herman 
Marcovici, Strul Vinkler, lţic Abramovici, Anton Fischer şi 
Iancu Herşcu. | Ma - 

Soc. „Meseriașilor tâmplari Speranţa“ 
- Infiinţată în anul 1906 cu scop ajutorarea reciprocă. .A|- 

cătuită din tâmplari evrei, După 2 ani de existenţă s'a disolvat. 

Soc. „Oise-Chesed“ _ 
Fondată în anul 1921 cu scop de a procura iemne săracilor. 

Soc. „Achim-Wereim& E 
Fondată în unul 1895 compusă din birjari. Scopul era 

ajutor reciproc, 

Soc. „Damelor meseriașe“ 
Alcătuită din cele mai fruntașe ale meseriaşilor. Infiin- 

țată în anul 1906. Comitetul era compus din D-nele : Golda 
Leon Ghetler (președ.), Ernestine -L. Șerjer şi Rebeca Gold- 
ştein (vice-preș.), Sofia Em. Schwartz, te Reizel Leivenshon . 
(Cas.), Ţirel Schwartz, Reşel M. Schwartz, Ghizele D. Davi- 
dovici (casieră) etc, etc. Societatea a dat baluri în folosul 
spitalului şi pentru procurarea obiectelor chirurgicale pentru 
spital, Membre consiliere au fost Denele : Marie Pomerantz, 
Manţe I, Hafner, Clara $, Leizersohn,Betiy Kupferşmid, Pauli- 
nâ Colbeci, Feghe B. Hafner, Eva Herşcovici şi Ettla B.Segal.
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Societăți de emigrare din Piatra 
Inainte de 1877, foarte rar se auzea ca un evreu din localitate să emigreze în Palestina, America sau alte ţări. Numai bătrânii pioşi se duceau rare ori în Palestina cu scop ca să fie îngropaţi în ţara strămoşească. , Numai în anul 1874 s'a dus la America un ginere a lui Marcu Balan şi aceasta era o curiositate, 
In anul 1882 după aplicarea legei spirtoaselor şi a pri- gonirilor din sate, un curent puternic de emigrare începuse „spre Palestina şi mai cu seamă spre America. In primavara anului 1900, iarâşi un puternic curent de emigrare începuse. Grupe multe se formase în toată ţara, precum şi aicea, care se hotărâră a emigra pe josla America. 

  

Grupul | „Leew-Eichod“ pietoni 
Incă în iarnă geroasă a anului '1899 bântuia criza în toată ţara. Unele din făbricile locale se opriră cu lucru, ne- având unde plasa produsul lor. - 
Muncitorii numai găsiră de lucru ; meseriaşii dease- menea simţiră greu această lovitură. Se formase un comitet de asistenţă, care împărțea pâine nevoieşilor. Aceasta n'a fost însă suficient, lipsa era indiscriptibilă. Cum începură a se arăta razele primăverei, în “urma formărei primului grup din Bărlad, aparu aci un tânăr Max Wahrman care Propovădui emigrarea pe jos. imitând pe cel din Bărlad. 
Acest om se alipi de mine şi ambii ținuserăm discursuri în sinagoga veche, pentru acest scop. Peste câte-va zile for- marâm grupul la 10 Mai 1900, 
Imediat după formarea grupului, se :constitui un comitet pentru ajutorarea emigranților. | La 13 Mai toţi evreii locali fură convocați în Bet-hami- draş al Lipscanilor, unde d-] « LIpear ca membru al comi- tetului de ajutorare, descrie în culorile cele mai negre situa- iunea muncitorilor şi al „grupului, apelând la toți evrei lo- calnici a ajutora acest grup spre a putea pleca mai curând. 

7 

la America, 
Imediat comitetul a colectat 2000 lei. care fură depuşi
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la d-l S. Stambler. Ziua plecărei grupului era fixată pentru 
30 Mai 1900, făcându-se toate pregătirele necesare drume- 
ților, strângându-li-se obiecte şi merinde. | SE 

La 30 Mai, ziua plecărei grupului, eu am redactat şi ti | 
părit gratuit un „Adio România“ şi care a produs folos 
grupului. Ia | a 

| In Ziua aceasta, hotârăt pentru plecarea grupului, lumea - 
curgea ca Bistriţa pe platoul Borzoghearului, lângă cimitirul |, 
Israelit, de unde convoiul trebuea să pornească spre Tălgheş,. 
prin Ungaria, până la un port de îmbarcare la America. - ” 

Tineri onorabili, colectau prin public sime însemnate, 
asemenea se ocupau cu vânzare de limonată, rahatcu apă - 
etc, în beneficiul grupului, | [ 20 

La orele 5 p.m., convoiul a început să pornească ; oftări, 
plânsete, sărutări şi vaete se văzură în toate părţile; Totul - 
era ceva mai: presus de coricepția omenească. Lumea era 
zguduită de, această tristă privelişte de despărţirea bărbaţilor 

„de femeiele şi copii lor, de despărţirea părinţilor de fii lor şi 
aşa mai departe. Convoiul ajuns în dreptul cimitirului Israelit, 
urmat fiind: de tot publicul, iar eu şi M. |. lpcar am pronun-! 
at o cuvântare jalnică, aşa că tot norodul plângea. După 
aceasta convoiul porni cântând : „Die Wanderer“: iar din 
când în când isbucneau _în strigăte de : „Trăiască România”, 
O parte din public se întoarcea în oraş iar. restul însoțesc pe 
drumeţi la Viişoara (10 km. departe de oraş), 

Drumeţii (emigranţ ) erau îmbrăcaţi cu opinci în picioare 
şi prevăzuţi fiecare cu torbe pentru alimente, ploşti de apă 
felinare înfipte în bețe lungi şi fiecare cu un toiag. Aveau şi - 
două care cu bagaj şi merinde. ' 

La VIIŞOARA 
Convoiul ajungând aci, în faţa locuinţei d-lui Şulim Ma- 

naşcu, mese lungi acoperite cu prosoape albe cuprindea b 
mâncări şi băuturi pentru aceşti drumeţi, Mai mulţi ţărani 
şi țărance veniseră să privească, urând cu lacrimi în ochi 
nefericiţilor pribegi, drum. uşor şi fericit. - 

Grupul ajungând în comuna Vaduri d-l Haim Tarcuariu 

1) Masa fu preparată cu cheltuelile Delor: Bercu S, Bercovici, Şmil Rotman 
Marcu Abramovici, M, Roşcovici şi Ițic Leibovici,
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le dete mâncare şi băutură, La Tarcău piosul Alter Tarcuanu 
cu fiul său Moise le-a oferit o masă şi casele lor pentru 
dormit. | 

La Bicaz, d-l Burki Pitar le-a dat cafea cu lapte şi 
jemnă, 

Sosiţi la Bulha/nifa, fură ospătaţi de evreii de acolo. 
Grupul sosind la Răpciuni d-l. Lupu Steurman i-a primit 

pe seama sa cu mâncare şi dormitul 18 dintre emigranţi, 
iar ceilalti a fost primit tot astfel de D-nii: Kibrik & Bacal 
(arendaşii moşiei). - 

„ Plecând grupul D-nii Kibrik & Bacal le-a dăruit 230 lei. 
Grupul ajungând la Bistricioara q-l Azic Velvels le-a 

dat rachiu, kifle şi pesmeţi. | 
Ajungând la Crânfieşti, tot d-l Azic Velvels le-a dat o 

masă cu mâncări calde şi băuturi bune. De acolo grupul s'a 
îndreptat spre granița Ungară, unde ajungând au fost opriţi 
de autorităţile Ungare. 

Până la învoirea autorităţilor de-a trece prin Ungaria, 
D-nii Isidor Inzler şi Marcu Meirovici de acolo (originari din 
Piatra), strângeau şi aduceau zilnic emigranților mâncare şi 
băutură, Obştea Israelită din Tâlghyş stăruia telegrafic la 
Budapesta, obţinând învoirea trecerei pe teritorul Ungariei. 
Grupul intră în orăşelul Tolghyş, unde fură ospătaţi de. co- 
relegionari iar seara ajunseră ja Borszek fură bine primiţi de 
evrei de acolo. De acolo ei parcurseră toată Ungaria, ajun” 
gând la Viena, alianţa de acolo, le transportă cu trenul până 
la Hamburg, unde au fost îmbarcaţi într'un vapor pentru 
America. | 

Pentru ajutorarea familiilor grupului, comitetul auxiliar 
înscrise mai mulţi enoriaşi, care s'au obligat a plăti cotizaţii 
săptămânale. Numărul total al emigranților a fost 59, 

După câteva zile primind scrisori dela emigranţi, am 
redactat şi tipărit gratis jurnalul ocazional „Sfeaua Israelită«, 
care lam consacrat în folosul familiilor rămase ale emigran- 
ilor plecaţi, | ) 

La 14 lunie apăru un avis al D-lor B. Samsony şi Ipcar 
în care înştiințează că statele vecine nu permit trecerea pe 
jos a emigranților pietoni, dar aceasta nu descuraja ps ni: 
meni așa. că curentul formărei de grupuri se aprinse în ini- 
mele tuturor fără ca cine-va să fi fostîn stare a puțea localiza. 
Tom, li 3
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Grupul al ll-lea ,Montefiore'“ 

Imediat după plecarea grupului „Leiv-Echod“, s'a format 
şi organizat acest grup. Grupul avea ca fond 1000 lei depuşi 
la d-nul Samsony. Membri grupului au jucat aicea de două 
ori piesa „Regele Saul“, reuşind pe deplin. | 

Fi şi-au croit o uniformă de dog cenuşiu, purtând şepci 
pe cap şi opinci pe picioare. Pentru drumaveau un car mare 
(omnibus) spre a duce bagajul şi alimentele. 

Grupul era compus din 56 tineri. 
Luni 26 lunie 1900 grupul a depus jurământ de solida- 

ritate în sinagoga veche în asistența unui public numeros. 
Marţi 4 lulie 1900 grupul de pedeştrii „Montefiore“ au părăsit oraşul prin bariera Tg.-Neamţ. 
Grupului am redactat şi tipărit gratis jurnalul „Biblioteca Israelită“, care era în beneficiul grupului, 
Grupul ajungând la Tg.-Neamţ, d-l Dr. Petroni (Preş. Comis. Interimare) a dat gratuit salonul grădinei publice pentru jucarea piesei „Regele Saul“, 
Din Tg.-Nearnţ, grupul plecă în felurite localităţi, dând reprezentații teatrale. La sfărsitul lui lulie, s'au întors, din ordinul autorităţilor respective. 

Grupul al lil-lea „Haim Faibiş: (familiar) 
Acest grup era format de iniţiatorul ei Haim Faibiş, care dădu grupului numele său. | 
Grupul era alcătuit din 30 familii de comercianţi scăpătaţi. Eu le-am redactat deasemenea gratuit un „Adio România“. Marţi 11 lulie a. c. cu trenul de 3-15 p. m. au plecat în 5 vagoane de marfă cele 30 familii, 

„Raionul gărei era literalmente plin. In momentul plecă- rei. D-nii Samsony şi losef Kaufman (autorul cronicei) cu pa- harele de vin în mână le-au urat drum bun, în care timp 

lor ce au dat grupului până la plecare. Plecând trenul, un strigăt de ura îi însoţi din . pepturile tuturor asistenţilor, 
| „Grupul ajungând la Turnu Severin, fu întors acasă din „ordinul autorităţilor respective.
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Grupul al IV-lea „Don Isac Abarbanel': 
Acest grup s'a format prin inițiativa d-lui losef Aro- 

nescu, conducătorul grupului. Grupul era compus din fami- 
liari, tineri şi D-şoare. Din sânul grupului s'a alcătuit o trupă 
teatrală, cari jucară piesa „Der liidischer Puritzt, şi alte piese, 
reuşind pe deplin. La 27 Mai 1900 a avut loc în sala Tea- 
trului local o serată dansantă, în folosul grupului, dându-le 
cel mai energic concurs. 

In acelaş timp am redactat şi tipărit gratis şi acestui 
grup jurnalul ocazional „Vocea pribegilor“, pentru care mi 
sa mulţumit în scris. publicându-l în jurnal. 

Joi 13 lulie 1900 grupul a depus în sinagoga veche ju- 
rământul de solidaritate, când ţinură cuvântări D-nii: los, 
Kaufman, Aronescu, L. Goldner şi los. Vaserman. Grupul a 
plecat la 17 lulie prin bariera Tg.-Neamț. 

Nu trecu însă mult şi se reîntoarseră din cauză că au 
fost reintoarse ca şi celelalte grupuri plecate. 

„Mă simt dator a arăta că am fost proclamat ca preşe- 
dinte onorific atât al grupului „Leiv-Echod, cât şi al acestui 
„Don Isac Abarbanel“. 

Grupul al V-lea „Max Nordau“ 

* Alcătuit din 10 familii (orândari), tormat tot în lulie 1900, 
Şi lor am redactat un apel gratuit, dându-le tot posibilul 
concurs, dar tot din cauza reîntoarcerei grupurilor, acesta 
s'a disolvat, neavând mijloace a pleca pe propriile lor cheltueli, 

Grupul al Vi-lea „Aghidas-Achim& al me- 

seriaşilor familiari din Piatra 

Acest grup alcătuit din aproape 100 familii sub preşed. 
d-lui A. Pascal. 

Ei strânseră un mic fond şi aveau de scop de a pleca 
cu familiile lor pe jos la America (Canada) unde să se faca 
agricultori. 

La 5 lulie 1900 lansară un apel către obştea Israilită, 
cerând ca comitetul comunităţei să mai adauge 5 b, asupra 
taxei existente, în beneficiul emigranților. - 

Acest grup din cauza reîntoarcerei celor plecate, sus-
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pendă planul, dar în 10 Mai 1902 iar reînviară, lansând un 
alt apel ca să fie ajutoraţi din gabela pentru a putea emi- gra, dar şi aceasta rămase fără rezultat. | _ Afară de grupurile înşirate s'au mai fost alcăuit urmă- toarele grupuri : Aa Ai Grupul „Dr Theodor Flerz1* compus din tineri inteli- genţi, dar care n'au realizat scopul lor. 

Grupul „Bernhard Lazare" alcătuit din 40 tineri mese- riaşi şi care iarăşi nu şi-au ajuns ţinta lor. 
Grupul emigranților meseriași din Piatra alcătuit din meseriaşi de toate breslele şi care n'a putut realiza scopul lor. Grupul „Agricultura“, alcătuit din tineri comercianți lo- calnici cu scop de a se coloniza ca agriculitori în Anatolia. Ei avură un frumos fond, compus find din tineri cu vază şi cu stare. Nici aceştia nu şi-au ajuns scopul. Aceste grupuri s'au format toate în anul 1900, iar în lunie 1902 s'a alcătuit un grup de aproape 20 familii. Acuma iată şi lista grupurilor de emigranţi pietoni care au wecut prin acest oraş, fiind ajutoiaţi de obştea Israelită ocală : 
La 1 lunie 1900 a sosit Prin bariera Bacău, grupul emi- granjilor meseriaşi din Focşani, compus din 50 pedeştrii. La ora3 p, m, drumeţii'au venit în sinagoga vecke, unde eu am ţinut o cuvântare tristă, rugând să fie ajutoraţi. Seara au jucat în sala Teatrului „Don lehuda Abarba- nel“, La 5 lunie tot prin bariera Bacău au sosit 125  enui- granţi pedeştrii din laşi. 

a / lunie a sosit prin aceaş barieră drumeţii din Vaslui, compuşi din 40 persoane, 
La Roznov toate grupurile trecute pe acolo fură ospă- tate de D-nii: Smi!, Herşcovici, Okner, Nety Roth şi D-şoarele Thierer şi Inzler, iar venerabil Colonel lorgu  Rosnovanu dărui ofrande tuturor. grupurilor. 

| Marţi 20 lunie 1900 au sosit prin bariera Bacău grupul emigranților pietoni „Ancor“ din Focşani, compus din 31 membri dintre care 9 dame. 
Mercuri 21 Iunie 1900, au sosit prin bariera Roman grupul emigranților „Dorul“ din Botoşani, compus din 57 ietoni 
Vineri 23 lunie 1900 au sosit prin bariera Roman grupul
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emigranților. „Studenţi și Meseriaşi“ din Focşani, compus din 
34 membrii, între care 4 dame şi d-şoare. 

Duminică 25 lunie au jucat în sala Teatrului piesa „In- 
gropată de vie“ reuşind pe deplin. 

Luni 26 lunie 1900, au sosit prin bariera Bacău, grupul 
l al emigranților pedeştrii din Bacău, compus din 110 suflete, 
între care 25 dame, fete şi copii. | 

Cu ocaziunea trecerei grupului prin comuna Roznov, 
nobila Doamnă Victoria Herșcovici !e=a dat alimente. 

La 28 lunie 1900, a sosit prin bariera Bacău grupul 
din Huşi. - 

La 30 lunie 1900 a sosit grupul emigranților din Paş- 
cani, dând mai multe reprezentații. 

La 13 lulie '1900 a sosit prin bariera Bacău grupul emi- 
granţilor pietoni «Oevrei-Oirech» din Buhuşi compus din 25 
tineri. Ei au dat un concert vocal prin.cantorul lor lde Leib, 
în sinagoga Lipscanilor. 

La 14 lulie 19009 a sosit ultimul grup de emigranţi pie- 
toni din Moineşti numit «Concordia», compus din 30 capi 
de familie, bărbaţi, femei, dame, domnişoare şi copii, numă» 
rând peste 150 suflete. 

Relativ la emigranţi, datur sunt a arăta că grupul din 
Vaslui venind spre Piatra şi poposind în comuna Căciuleşti, 
acolo fruntaşii satului împreună cu preotul deteră grupului 
o masă cu mâncări şi băuturi contorm ritului mozaic. 

lată lista unora din îrnntaşii ospitalieri : Nicu Gramatic, 
Vasile  Mutrea primar, Preotul Costache Trifan, Vasile 
Rusu etc. 

Este de remareat că toate grupurile sosite au fost în- 
tâmpinate de notabili şi persoane cu vază, 

Mai este de remarcat că Loja B'nei Brith de aci a dat 
foarte mult ajutor emigranților. - 

Asemenea și soc. Sacră „Chewra-Kedoscha“ de aci a 
contribuit cu sume însemnate pentru ajutorarea emi- 
granţilor,
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Societăți Sioniste 
Societatea pentru înlesnirea emigrărei 

în Palestina 

Comitetul „Sucursala“ pentru înlesnirea emigrărei în Palestina, fondată în anul 1882 sub preşedinţia lui Leib Ro- tenştein, nu prea făcu mare progres. 

Soc. „Oliphant« 
Infiinţată de Dr. Zisu Apotheker, în anul 1882, com- pusă din 40 tineri comercianți şi meseriaşi. La congresul C. C. din Galaţi, fu trimis ca delegat d-l Apotheker. 

Soc. „Junimea 
Infiinţată în anul 1883, numără aproape 100 membri. Aceasta cu „Oliphant“ s'au contopit, trimițând C. C. din Galaţi 1060 lei, primind numele de „Macabei“, care din cauza zizaniei s'a disolvat, după un an de existenţă. 

Soc. »Awoidas-Adum Us 
Inființată în anul 1882 compusă din tineri de-a lucra Pământ în Palestina, Este de notat că în anul 1876 gB. Samsony şi Azic Rabinovici au arendat Pământ la Turtureşti şi au strâns peste 50 evrei săraci caii au lucrat acolo pă- mânt, reuşind pe deplin. 

Soc. „lşef Eretz Isruel“ 
Infiinţată în anul 1882 din inițiativa d-lor Bercu Sam- sony, Şmil Milles, Iacob Kopel, Herş Kofler, Lazer Rokeach, Şaie Ițic Kaufman şi Froim luster,.. 

Soc. »Ahawas-Zion« 
| Inființată de mine, în anul 1882, compusă din 60 ţi. neri comercianţi ŞI meseriaşi. Ca lucrători mai erau losef 

Daniel, Samuil Catz şi Simon Bolocan.
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Soc. „Azile Benoth Isruel“ 

Compusă din D-şoare în anul 1882 sub conducerea 
D=şoarelor : Orenştein, Apotheker şi Weinberg. Ele au tri 
mis comitetului central din Galaţi 500 lei. 

Soc. „Choiwe-Zion“ (Chowewei sion) 

Fondată în anul 1894, La congresul din Brăila (1896) 
fu trimis ca delegat Pine Daniel şi la cel din Galaţi. Preşed. 
secţiei locale a fost B, Samsony, vice L. N. Charas şi se- 
cretar Pine Daniel. lar consilieri : Dr. Ştein, I. K. Catz, 1. 
Goldenhirsch, Ad. Weiningher, Efr. luster. 

Soc. „B'nei sion&, »lehuda Haleiwi“ 

Fondată în anul 1897 din tineri culţi, numărând aproape 
100 membri. Ea a jucat un rol frumos, ţinând conferinţe, 
dând representaţii, serbări, baluri etc, şi înfiinţară şi un fru- 
mos club de lectură sub preşed. lui Pine Daniel, 

Soc. sionistă „Dr. K. Lipa“ 

Fondată în anul 1898 sub preşed, lui A. Ross. După 
durată de un an din cauza zizaniei s'a disolvat. Ea dete fe- 
lurite serbări, baluri etc. 

Cei cari s'au distins mai mult pentru secţie au fost . Idel 
Milrad, David Davidovici şi L. Şerţer. 

Secţia B'noth Zion „Dr. Th. Herzl“ 

Fondată în anul 1898 compuse din D-şoare de negus- 

tori. Sub preşed. D-nei Bertha Goldenhirsch. 
Această secţie lucra în acord cu tineri, care aveau ace- 

laş scop şi cu acelaş nume. Această societate dete serbare 

câmpinească şi alte distracţii în beneficiul secţiei. — 

In 10 Septembrie 1898 secţia face o demonstrație na- 

țională pentru succesul Palestinei,
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Organizaţia „Poale Zion“ 
Fondată în anul 1919. Ea dete serbări şi şezătoare _li- terare. Ea face apeluri către populaţia evreiască să vie spre a se regula aclele necesare spre a deveni cetăţeni români. Această societate făcându-se sub preşedenţia d-iui Caro/ Friedman. Această societate era compusă mai mult din me- seriaşi. 

) Soc. „Zerei Zion& 
Fondată în anul 1894 sub preşedinţia lui A. Feibel, care a înfiinţat bibliotecă și curs de istorie şi limba Hebraică gra- tuit, în localul soc, „Scheiwis-Achim*, Societatea dete felu- rite serbări. Președintele Aizie Feibel împreună cu colabora. torii: Rabin Nacht, Dr. Lipa, Dr. Niemerower, Mibaşan și A, L. Zisu au scos revista «Hamekitz» şi ziarul +Zerei Zion». 

Soc. »Hamecabim« 
„__ Fondată în anul 1907. Ea a organizal şezătare literare. Conducătorii societăţei zu fost D-nii: Sol. Drimer, Pincu Daniel, Abr. [, Zisu, Sam. Şmilovici, Bern, Weisman, D. Samsony şi M. Z, Katz. - 

Soc. »Matithyahu« 
AL federaţiei sionistă, condusă de D-nij: B. Samsony, M. Braunştein (Mibaşan). - 

| „n anul 1906 au învitat pe Dr. Niemirower, la serbarea Sionistă ce făcuse, 

Soc. »Nahid Ruth Lazarugş« (bărbaţi) Fondată în anu] 1891 din tineri culți, sub inți | preşedinţia 
d! Dr. pXolE Daniel, Ea ca cerc de propagandă sionistă, or- 
gâniza baluri, serbări populare, conferințe etc., infiinţă i 
un cabinet de lectură, 

find şi In anul „1902 sa tormat secţia sionistă a damelor şi 
d-şoare cu acelaş nume, sub preşed. D-nei £E//se P. Daniel 
fiind 81 membre, făcând frumos progres. 

1) Ziar, <Vocea Dreptăţei» din 28 Dec. 19098,
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In anul 1903, această secţie împreună cu secţia „/ehuda 
Haleiwy, au dat felurite serbări literare de către tinerii: 
Șloime Duvid Soifer, David Samsony etc. 

In anul 1906 secţia damelor reorganizându-se au ales 
următorul comitet : Elise P, Daniel (preşed.), Fany S. Drimer 
(vice), Sofia Abeles (casieră), Rozalia Abramovici (secret.), 
Etty Rosner (contr.) Ana Griinwald, Rosa lanovici, Şeine 
Samsony, Pauline D. Kahane, Raşel Reichbach, S. Schwartz, 
Speranţa Rubin (membre). 

Secţia sionistă a D-nelor şi D-soarelor 

Fondată în anul 1900. Comisia de organizare fiind al- 
cătuită din D-nele : Feighe L. N. Charas, Sofie Abeles, Clara 
Weiningher şi Fany Drimmer. 

„Secţiunele sioniste“ 

In anul 1898 comitetul secțiunelor unite sioniste au 
lansat apel de a se da şeikel anual câte 1 leu o familie, 

Comisiunea strângerei banilor au fost D-nii : B. Samsony, 
Şiril Sigler, Meir Daniel, Ch. 1. Kolomeir, Pine Daniel. Ad. 
Weiningher, los. Weinrauch, S. Drimmer, Marcu Schweigher, 
M. L. Abeles, M. Goldsfarb, P. Zisu, Efr, Sufrin, Idel Şersi 
şi Haim Faibiş. 

Secţiunele unite făcură felurite serbări, festivități, ape- 
luri, învitaţii etc. Parastase regretatului Dr. 7h. Flerzi şi 
altor sioniști dispăruţi ; alegeri de delegaţi la conferinţe şi 
congrese sioniste. Invitaţiuni la conferințe de H. L, Zelţer, 
D. Samsony şi A. L. Zisu etc. se făceau de secţiunele sio- 
niste, în cap cu D. Kahane, Marcu Ţion Catz, Meir 1. Segal 
şi $mil Şmilovici. 

In anul 1898 un apel subscris de D-nii: Şmil Siegler, 
Dr. W. Daniel, S. Drimmer, Ch. |. Kolomeir, Berel Weis- 
man, P. Zisu, P. Daniel, |. Schor, Aizic Feibel, D. lacob- 
shon, D, Samsony, A. L. Zisu, David Leibovici, David Da= 
vidovici, David Grinfeld şi M. L. Abeles, roagă toate sec- 
țiile, I)A se întocmi un local propriu sionist. 2) A se plăti re- 
gulat şeikelui. 3) Unirea secţiunelor. 4) Respectarea şi a săr- 
bătorilor noastre naţionale, etc. etc, 

Tot în anul 1898 secţiunele: „Bn'ei Zion“ şi „Benoth
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Zion“ fac apel să vie publicul la serbarea câmpenească, în grădina făbricei de postav A. L. Iuster. Preţul 50 b. de per- soană iar 1-50 de familie. | 
In anul 1899 la congresul din Basel fu trimis ca dele- gat rabinul CA, L. Lobel. Tot în acest an secţiile „B'nei Zion“ şi „Benoth Zion“ au organizat bazar cu obiecte, al căror produs a servit la îmbrăcarea copiilor săraci din şcoala Israelito- Română. |. 
Comitetul de organizare era format din D-nele: Elise P. Daniel, Debora Braun, Clara Iuster, Matilda lancovici, P. Daniel şi D. Samsony. 
Comitetul secţiunelor unite fase învitaţii publicului de atâtea ori de câte ori vin conferenţiari, oaspeţi mari etc. In anul 1925 comitetul D-nelor sioniste era alcătuit din D-nele: Elise M. Semo, Elise B. Daniel, Libiţa Rabinovici, Coca Bach, Raşel luster şi Cesarina Herşcovici, In 14/l 1924 a fost aci mare meeting zionist în sala Teatrului, vorbind d-l Dr. Wilenschi delegat «Keren Flaisod>, vorbind apoi D-nii: Rudi Renert şi Mişu Weisman. Când au donat juvaere D nele Bertha Renert, Drimmer, Froim Solo- mon, Rafail Goldenberg şi D-şoara Zalman, Tot în acest an, tineretul sionist a organizat cursuri de istorie şi literatură ebraică, Intre conterenţiari au fost D-nii: Horia Carp, L. A, Mizrachi, Meir Segal, Samy Stern şi Th. Leivenştein. 

In Mai 1927 au fost aci oaspeţi sionişti D-nii : Dr. Mi- basan, Dr. Oswalder, S, Pinschi cari vorbiră despre sionis- mul. Tot în acest an ca delegaţi la congresul sionist din Bacău, au fost trimişi D-nii: Priderich Davidovici, Dr. losub Herşcu, Inginer P. Katz, Rudolf Renert, prof. Raduleanschi, Dr. S, Singher (B-şti), Avocat Mişu Weisman (B-şti) şi D-na Sylvie H. Weisman, 

Organizarea sionistă locală 
In anul 1922 oraşul nostru a fost vizitat de D-nii Dr. Nacht şi Dr. Griinberg, care au colectat următoarele sume : Aron luster 1500 lei, Vufius Agatştein 1500 lei, Moise luster O lei, Peter /ustep 1000 lei, Sion. Fi ip , Marco Semo 500 lei, S. Drimmer 200 lei. 59vei 1000 lei,
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S'a numit o comisiune compusă din D-nii: S. Drimmer, 
P. Daniel şi G. Tauber care să continue colecta, pentru în- 
ființarea unui seminar ebraic. Comitetul organizaţiei sioniste 
lansează felurite apeluri, manifeste relativ la mişcarea sionistă. 

In anul 1901 cercul de propagandă sionistă avea de 
preşed, pe d-l B. K, Engelberg iar secretar D. Samsony. In 
timpul său s'au făcut mai multe serbări. 

in anul 1902 cercul avea de preşedinte pe d-l Dr. W, 
Daniel şi secretar D. Samsony. D lor fac apel pentru fondul 
naţional şi cer concursul tuturor evreilor. Mai arată _înfiin- 
țarea de mărci sioniste care se găsesc de cumpărat la D-nii : 
B. Samsony. L. N. Charas, D. Samsony, M, L. Abeles și 
Bern. Weisman, i 

In anul 1916 organizaţia sionistă organizează concerțe, 
festivaluri, meeting, întruniri, șezătoare, baluri, reprezentații 
teatrale şi comemorări în beneficiul fondului naţional. Oaspeţii : 
Noel Bring şi Şulem Mayer ţin conferinţe. 

In anul 1919 preşed, organizaţiei sioniste a fost Pine 
Daniel iar secretar Samy M. Rothman. In acest timp sosesc 
aci şeful Departamentului organizărei de-l Inginer Kanner şi 
secretarul Departamentului d-l B. Weinberg, spre a îndruma 
în noua formă ce urmează s'o ia mişcarea sionistă. 

In darea de seamă al casei organizaţiei sioniste locale 
(fond naţional!) strânşi prin D-nii: Aizic Faibel, Sam, Bogen, 
cercul cultural «Sarona» etc. Comisarul fondului naţional 
fiind d:l Solomon Diimmer din localitate. 

In anul 1924 organizaţia sionistă a ales pe d-l Solomon 
Drimrmer (preş.), Iacob Briil şi Dav. Davidovici (vice-preş.), 
iar Rud. Renert (secretar), Moise /usfer (preşed, alegerei). 

In anul 1926 precum şi în anii precedenţi se fac întru- 
niri comemorative pentru regretatul fondator al sionismului 
Th. Herzl şi alţii. | 

In anul 1928 organizaţia sionistă locală sosind d-l Dr 
FI, Brezis din Bucureşti s'a organizat un mare meeting. 

Toi în acest an d-l S. Drimmer preşed. organizaţiei si- 
oniste din localitate împreună cu d-l Rzdi Renert (secţia adm. 
şi secretariatul), Dr. Griinştein (secţia culturală), Samy Roth- 
man (secţia şcolară), Dr. Flerşcu (sectia tineret), lancu Ros 
şi B. Katz (Keren-Kayemet), Rafail Gol/denberg (secţia or- 
ganizărei) fac apel la populaţia evreiască locală, spre a iri= 
mite copii în școalele comunităţei.
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In anul acesta (1929) creindu-se o admosferă „defavora- bilă mişcărei sioniste, organizația sionistă a alcătuit un co- mitet compact din toate straturile sioniste, dând următorul comunicat : 

Organizaţia Sionistă din Piatra-Neamţ 
          

“Comunicat 

  

De un timp încoace sa încercat a se crea în oraş o atmosferă defavorabilă mişcărei sioniste, prin diferite critici şi publicaţiuni lansate în special în sinagogi. Pentru a puae capăt acestei stări de lucruri şi a lămuri opinia publică, am găsit necesar a forma un comitet puter- Ric al organizaţiei sioniste, obținând concursul elementelor cari aparțin diferitelor curente în sionism, luând asupra noastră conducerea şi controlul tuturor iustituțiunilor sioniste (înclu- siv controlul asociaţiunilor tinereşti, în jurul cărora s'a făcut atât zgomot în oraş). a 
Intrunindu-ne în seara de 16 lunie a. c.la sediul Or- ganizaţiei sioniste, ne-am constituit în următorul comitet de conducere şi apelăm la întreaga populaţie evreească să se înscrie în rândurile organizaţiei pe ale cărei umeri apasă toată greutatea reclădirei țărei noastre sfinte. 

ORGANIZAȚIA SIONISTĂ 
Preşedinte de onoare Solomon Drimmer. Ă Preşedinte Friedrich Davidovici. 

Membrii comitetului : 
B. Abramovici, Bercu Abramovici, Herman Abramovici, M. lacob Brill, David Berall, Haim B rall, Aron Barid, D. Davidovici (pestavar), Jacques Feibel, Pincu Gottesmann, Dr.|. Herşcu, Moise Juster, Leon Isacsohn, Bercu Katz, Ing, P. Katz Zigmund Katz, Z, Krâmer, Mendel, P. Mendel, Sol. Marcovici, lonas Rufiel, Iancu Roşu, M, Rotenberg, R. Renert, Sami Rottman, Herman Stecher Leibiş Segall,  Mende! Solomon, lubin Soifer, Silvia Weissman, Naftule Weinberg, Senior Weissman, 

ă 

?



Societăţile Israelite din Piat.a—Sioniste aia cu 45 
  
  

„Federaţia Sionistă“ secţia Piatra-N. 

Federaţiunea siohiştitor din România s'a creat în anul 

1902. Ca membru al comitetului Federaţiunei, în Piatra-N,, 

este B. Samsony. | | 

In Oct. 1902 comietul Federaţiunei sioniste de aci lan- 

sează un apel către I)amele Israelite, pentru șeike/, şi fond 

nafional. Acest apei este subscris de D-nele: Feighe L. 

Charas, Sofie Abeles, Fany Drimmer, Clara Weiningher, Elise 

P. Daniel, Eva Steinberg şi Rebeca Paul luster. 
In anul 1909 acest comitet lansează iarăși un apel pentru: 

şeikel, fond naţional şi Banca ei, şcoala Betzalel, plantare de 

măsline etc. Tot astfel şi în anul 1914 etc. 
In anul 1920 comitetul Federaţiunei locale este astfel al- 

cătuit: S. Drimmer preşed. comisiei centrale sioniste şi 

mentorul Lojei „Menorah“, P. Daniel preşed. organizaţiei 

sioniste, Rabin CH. L. Lăbel, Marco Semo şi B. K. Engele 

berg preşed. U. E, R., Petru luster preşed. comunităței, Dr. 

W. Daniel şi Ad. Weiningher preşed. Lojei „Menorah”, O. 

Nadler preşed, soc. „Şcheiwes-Achim“, Elise Semo preşed. 

soc, „Caritatea“ şi Dav. Davidovici preşed. Meseriaşilor Evrei. 

Comisariatul Fondului Naţional Evreesc 

Secţia comisariatului fondului naţional evreesc, secţia Piatra-N. 

El a organizat festivaluri. Apeluri pentru fondul Bâncei 

Naţionale Israelite. 
Carnete mărci sioniste se găsesc la D-nii: P. Daniel, D. 

Samsony, Dr. W. Daniel, Bern. Weisman, M. L. Abeles, D. 

Kahane şi Z. L. Rabinovici. 
The lewish Colonsation-Trust Share Club 89 Piatra-N. 

Fondul naţional evreesc „Keren Kayemeth le Israel“ 

face apel la populaţia evreiască locală pentru fondul naţio- 

nal, arătând că au deja peste 100.000 dunami teren în Pa- 

lestina şi că fondul naţional evreesc este de peste un milion 

lire sterling, Cer concurs pecuniar, | 

Tot astfel de apeluri, apar foarte des şi din partea co- 

mitetului „Aeren-/layessod". 
In anul 1921 comitetul secţiei „Keren-Hayessod“ a ales 

pe Dr. Stein, losef Davidovici, Carol Weinberg, P. Daniel, 

P. Zisu, Rudy Renert şi Carol Herşcovicie -
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In anul 1924 la marele meeting al secţiei „AKeren=/a- Vessod“ de aci au luat parte următorii delegaţi : Rabinul Roller (Buhuşi), Dr, Blumenberg, Z. Leiwenshon, B. Karpin (Berlin), Publicistul Smoira. Având în frunte pe d-l Dr.l. Wilenski, împuternicitul directoratului H, K. H. din Londra. Apel subscris P. Danie/ (în numele organizaţiei sioniste din localitate), E/ise M. Semo (în numele asociaţiunei femei. lor culturale evreice), 8. K. Engelberg (în numele U. E. R.), Ad. Weiningher (în numele soc. «Achwah»), Moise Iuster (preş. comitetului «Keren-Hayessod»), Rabin Ch. L. Lâbel (rabin comunităţei Piatra-N.), /os. Davidovici (preş. Comu- nităţei), A/bert Abeles (preşed. Lojei , Menorah“), 

Comisiunea centrală Sionistă a orașului 
Piatra-N. 

Cu ocaziunea aflărei delegaților Federaţiunei sioniste din Bucureşti s'a instituit o comisiune centrală a sioniştilor a oraşului Piatra. N,., compusă din delegaţii organizaţiilor  sio- niste şi Poale Sioniste locale. cu următorul comitet : D-nii Sol. Drimmer. P. Daniel şi Carol Friedman (preşedinţi), D-ra Tella Drimmer (casier şi comisar general al fondului național), G. Tauber (controlor), Samy Rothman (Secretar), D-ra B. Fondianer, Dr. Wolfshaut, M. Ch. Segal, O. Nadler, Leib Hatner, |. Lieberman, Șmil Beck şi David Strul membri. 
peniru fond naţional şi susținerea bibliotecei populare sionistă. 

Duminică 22 Mai 1997 avu loc în sala Teatrului o şe» Zătoare, organizată de Directorul „Keren- Hayessod« din Bu» cureşti prin înalții trimişi. Şezătoarea începe prin întonarea „Hatikweie, după care rulează acte cu vederi din Palestina, upă care dl R. Renert, în numele Organizaţiei locale, sa- 
lută pe înalții caspeţi, dând cuvântul d-lui A, Mibaschan 
conducătorul centralei K. H. din Bucureşti. După aceasta Vorbeşte Dr. Emanuel Oiswanger şi SS. 
Pinschy, cari au fost aplaudaţi şi aclamaţi cu bucurie de 
Publicul asistent,
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Mai este aci o soc. sionistă a tineretului: „Flaşomer- 

Haţair“ şi „Cercul Tinerimei Sioniste“ şi „Awodah“. 

„Asociaţia Culturală a Femeilor Evree“ este cam ac- 

tivă şi lucrează mult pe terenul sionismului, lansând apeluri 
pentru strângerea şekelului, adunarea banilor din cutii etc. etc. 

In anul 1923 s'a fost înființat aci soc, „Machzika Ha- 
daas“, scopul este de. a respecta şi păzi ziua de Sâmbătă. 

În fine în vechime au existat felurite înfrățiri sau so- 

cietăţi ca: Chewra Tilim, Chewra Şos, Chewra Mișnaioth, 

Chewra Thora, Chewra Kedoscha (care este şi astăzi), Chezura 
Ghemilas Chasudim, Chewra Talmud-Thora, Chewra 

bikur choilim, etc. | 

'



Orânda băuturilor şi Orândarii 
satelor din judeţul Neamţ 

  

- 

Orânda băuturilor. sau cărciumăritul în comunele rurale, este una din cele mai vechi indeletniciri ale evreilor în țară precum şi în judeţul Neamţ. 
Ştiut este că evreii au fost şi posesori precum şi pro- prietari de moşii şi de vii, care apoi li s'a oprit aceasta de Voivozi şi regulament organic etc. 
Orânzile de băuturi la sate erau mai toate în mâna evreilor din timpurile cele mai vechi, ajungând o afacere productivă din cauza multelor velniţe ce făcuseră boerii 

Numai boerul şi statul trăgeau din cărciuma evreului un folos destul de productiv. 
Legenda otrăvirei băuturilor nu era cunoscut dar sub pretext că orândarii evrei încarcă şi năpăstuesc pe țărani cu datorii, deci începură a Prigoni şi a persecuta pe orândarii evrei. Aşa după aşezământul lui Vodă Constantin 2) Mavro- cordat din, 1741, numai bărbaţii puteau debita vânzarea bă- 

uturilor „căci femei cărciumărițe, precum  Moldovence așa 
PNI 

1) Analele Soc. Ist, „lulius Barasch*, anul |] 80-81 2) Uricariu Codrescu IV pag, 405, ? pag. 80-81, 
Cronica Comuzităţitor israelite din Jud. Neamţ ie iosef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom, ||
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şi Jidovce s'au hoterit să nu se afle vânzând băuturi, nici 
la tărg nici la fară“. 

In prima domnie a lui Vodă Grigore Ghica ( 1747) în- 
cepe prima gonire a orâudarilor. 

La 28 Noembrie 1782 Vodă Alex. Const, V. V. a oprit pe evrei a ţinea cărciume la sate. 
2 In lunie 1799 în ponturile lui Vodă către Ispravnicii 

ținuturilor, la punctul 12 p. 7A zice: 
„Orândarii de pe la sate să nu aibă voie a da băutură „pe datorie locuitorilor mai mnlt decât până la 5 lei la 

„fruntaş, iar la cei mai săraci 2 lei. 

3) La 18 Mai 1804 Vodă Moruzi opreşte evreilor orân- 
zile veniturilor proprietăţei, dar orânda băuturilor nu opreşte. 

4 In instrucţiunele atingătoare de pricini competente po- liţiei de cătră sfat la 22 Ianuarie 1832 şi trimese de cătră Departamentul dreptăței tuturor Ispravnicilor la punctul 13 zice: 
„Este oprit Jidovilor orândari de prin sate de a da hă- 

„uturi pe datorie sătenilor. - 
„.5'In ţirculara Departamentului din lăuntru din 1833 

către ispravnicii, zice că datoriile ce ar avea proprietarii, po- 
sesorii şi orândarji să se împlinească dela ţărani datornici, 
fără dobânzi şi din prisosul vitelor. 

S) In închierea sfatului urmată în seanță Domnească la 5 Genarie 1837 şi atingătoare de dimerlii satelor, Departa- 
mentul să pue la cale de a se face un număr de dimerlii 
potrivite cu dimerlia statornicită de Eforie. cu marca țărei 
să se împartă pe la toate satele ca măsură obştească  încu= 
viinţată etc. 

Orândarii de orice stare primeau pozvolirea stabilirei 
lor în sate prin un Peciu ce primeau direct dela Vodă, 
unde li se stabili și darea ce trebuia să plătească visteriei 
statului, | 

i 

1) M, Kogălniceanu. Archiva Românească Tom, Il pag, 179. 
2) Codrescu. Uricariu IV pag, 73. 
3) Codrescu, Uricariul IV pag, 177, 
4) Manual Adm, |l pag. 621. 
5) Manual Adm. | pag. 395, 
6) Manual Adm. ] pag. 364, 

Tom, ll 4 
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lată copia unui asemenea Peciu : 

APENDICE 

D Peciu din 1839, dat de Vodă Sturza unui Orândar 

CU MILA LUI DUMNEZEU 
Noi Mihail Grigore Sturzz V. V, Domn erei Moldovei 

PECIU 
Lupu Grumăzeşter din satul Kornii, ținutul Neamţ, fiind 

socotit între oamenii fără căpătăi, s'au aşezat prin tablă, ca 
să plătească la visteria statului trei zeci lei pe an în 4 
termini. 

Drept aceia, spre a fi cunoscut în rânduială arătată, s'au dat acest peciu, protocolit de D-lui Vel Vist, şi încredinţat cu peceta Domniei Noastre, | 

(L. S$.) Iscălitura lui Vodă 

Şef secției (indiscifr.) 
No. 21 — Eşi 1839 luna lanuar în | zile. 

  

2) In Bugetul Principat. Moldovei pe 1840, arată că dela 1680 Jidovi orândari câte 60 lei pe an visteria avea total 101.160 lei iar dela Jidovi târgoveţi 516.585 lei. 3) In legiuirea votată de Divanul Obştesc în anul 1852 pentru darea la care sunt supuşi Jidovii ce ţin orânzi prin Sate, arată că Jidovii care după legiuirea din 1843 au fost opriţi a ținea orânzi de băutură prin sate, se slobod spre aceasta luând un certificat de bună conduită dela Comuni- tatea lor, întărit de eforie ori autoritatea acelui loc, certifi- Cându-se şi capitalul ce posedă solicitantul de a se stabili în- tr'un sat. Acesta va plăti patentă către Visteria Statului. 

  

1) Originalul este în posesia mea. Hurmuzaki, documente vol. V] sup). 1 pag. 220, 3) Manual Adm. al Prinţipatului Moldovei vol, Ii pag, 45-46,
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1) In referatul i)epart. de Finanţe din 1852 subt No. 
9188 ca în analoghie locuitorilor satelor pentru împărţirea 
patentelor la Jidovii Orândari să fie cuprinse şi casele vă- 
duvelor. 

%In referatul Depart. de Finanţe din 1852 pentru  Ji= 
dovii ce se oplăşesc prin sate, unii subt numire de orândari 
și alţi subt numire de crăşmari, arată că unii -din jidovi află- 
tori prin sate pomăzuindu se a fi crăşmari a celor ce țin o- 
rânzi, se apără de a se prenumăra între orândari, apărân- 
du-se cu aceasta de plata legiuită pentru orândari. 

3 In referatul Depart. de Finanţe din 1852 pentru darea 
Jidovilor ţiitori de ratoşe, avându-se în vedere că ratoşele 
fac alişveriș mare deci Dept. a încuviințat ca ele să plă- 
tească patenta cl. II-a, 

1) Starea financiară a Principat. Moldovei, în anul 1858 
relativ la orândari evrei era astfel : Vremelnicul adaus a- 
supra băuturilor, dările Jidovilor orândari de prin sate şi 
blanchete de poştă, producea total visteriei Statului suma 
de 1.050.948 lei şi 4 bani. 

5)Darea Jidovilor orândari au produs 226.044 lei şi a- 
ceastă dare este instituită de Divanul ad-hoc prin legea din 
1852, pentru acoperirea banilor în sumă de 943.241 ruble 
argint ce Ruşii pretind că le am fi datori. 

La Neamţ adausul asupra băuturilor este 5 1. 16 par, 
pe vadra rachiu şi 20 par. pe vaara de vin. ţinut fiind în a- 
rendă de d-l Mihail Kogălniceanu în tovărăşie cu un Jidov 
de acolo, 

Fiecare orândar primea o patentă tipărită anume pentru 
„Jidovi orândari“ (cu acest titlu) cu peceta Domnească. 

lată copia: 

1) Manual Adm, II pag. 47, 
2) Manual Adm, Il pag, 47, 
3) ldem pag, 48, 
4) Codrescu, Uricariu vol; 16 pag. 147. 
5) Tribuna Roniână arul 11 1860 No, 97,
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APENDICE 
W Patenta pentru Jidovi Orândari 

PRINCIPATELE UNITE MOLDOVA ŞI VALACHIA 

Noi Alexandru loan | 
Cu mila lui Dumnezeu şi voinţa națională Domn Moldovei 

şi jerei Româneşti 

PATENTĂ 
Pe anul al oplulea — Pentru Jidovii Orândari 

„Pe temeiul închierei făcută de câtre Divanul Obştesc la 6. Martie anul 1856 asupra legiuirei din 2 Septembrie 1892, votată de el, învoindu-se jidovului Haim sin Aron slobodă esersare de orândă în satul Davideni, din Distr. Neamţ, după certificatul slobozit de Comunitatea Evreiască din Târgul Neamţ, adeverit de Sfatul Orăşănesc sub No. 407, va plăti fiscului trei galbeni pe an. pentru dreptatea numai de orândariu, care i va răspunde, la primirea acestei patente, fără ca să se poată scuti cu aceasta de dreapta ca- pitaţie a sa, ce este dator a da la locul unde este înscris. Drept aceia. spre a îi cunoscut, i s'au dat această pa- tentă ; încredințată cu peceta Domniei noastre şi protocolită de D-lui Ministru, Ministru secretar de stat la Ministerul de Finanţe a Moldovei. 
| 

Semnat D, M, Drăghici. 
Pentru şef secţiei semnătură /adisci/fr. 

"No. 817 — (Peceta Domnească) — No, 153, 
Anul 1860 luna Genar în 13 zile, 

  

2) Legea clasificărei patentelor era astfel]: Peniru Jidovii Orândari ca „Şi comersanți plăteau. Prin bugetul aplicat de Minister la 30 Aprilie (1859) sa 
1) Originalul este în posesia mea, 2) Tribuna Română An, 11 1869 No, 107, 
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desființat darea taxei evreeşti spre a se înlocui prin patente 
și capitaţie, 

Veniturile Jidovilor din târguri aduce venit visteriei - Statului 60.000 galbeni pe an din venitul gabelei lor. 
D Art. 37 al circulărilor Ministrului Kogălniceanu rela- tiv Ia clacă şi împropritărire (Telegrama la toţi prefecţii sub No. 24864 din 21 Sept. 1864) zice : Evreii ce s'ar găsi prin 

sate, ca unii ce nici au făcut clacă, nici au fost statornici prin sate, sunt excluşi din beneticiurile acestei legi. 2 Art. 108 din legea poliţiei rurale prevede că hangii şi cărciumarii din comunele rurale, ca să poată ţine aseme- nea stabilimente, trebue să dobândească autorizaţie specială de la consiliul comunal dând o garanţie de 5 persoane no- tabile din acea comună. (Vezi a apendice o asemenea au forizație comunală din 20 Martie 1898). _ 

APENDICE 
3) Autorizaţia dată unui Orândar Evreu 

Condiţiile curioase 

ROMANI A 

Primăria Comunei Grumăzeşti 

Autorizaţiune 
Noi Vasile V. Manole, Primar comunei Grumăzeşti, din plasa de sus mijloc, jud. Neamţ; în baza decisiunei consi- 

liului acestei comuni No. 16, dăm autorizaţie evreului Şmiel 
Glaser, spre a se stabili în această comună, în condiţiunele 
următoare : 

1) Numitul nu are dreptul a oploşi persoane străine şi 
suspecte. 

2) Se va conforma legilor ţărei în vigoare, căutând a 
nu înşela în comerciul ce-l exercită pe vreun locuitor, căci 
în caz contrar, îl vom depărta din comună, supuindu-l şi ju- 
decăţei. 

  

1) Colecţia de toate instrucţiunele şi dezlegările ce s'au dat în aplicarea Nouei legi Rurale Româneşti 1864 pag. 37 ! 
2) Monitor Oficial an, 1871 No. 290, 
3) Actul este în posesia mea,
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3) Nu-i este permis a primi zăloage atât pentru bani. 
cât şi nici pentru marfă ceva da din dugheană ; copii şi femei 
când i va, vedea că aduc prin ascuns (Ouă, găini şi producte 
etc,) ceia ce se pot bine cunoaşte, va îuconştiința imediat pe 
autoritatea comunală spre a fi pus autorul în urmărire. 

Toate aceste dispoziţiuni vor fi respectate, în caz con- 
trar numitul va fi dat în judecată şi expulsat din comună. | 

Drept care i s'a eliberat prezenta autorizaţiune spre a-i servi la necesitate. 

Primar, Vas. N. Manole Notar, Gh. Pitar 
(L. S.) 

No. 744 

1898 Martie 20 

  

In anul 1868 So/omon Zeilik. antreprenorul accizelor, din comuna Bistricioara, este obijduit de către subprefectul plăşei Muntele, evreul reclamă Ministerului de Finanţe iar acesta ordonă d-lui casier a face cercetare şi a raporta re- Zultatul, lată copia adresei Ministerului către casieria de Neamţ : 

MINISTERIUL FINANCELOR Bucuresci 27 Mai 1868 Direcţiunea Centrală - | 
a Regiei Tutunurilor din România 

WNo 1483 

Domnule Casier, » 
Individul Solomon Zeilik antreprenorul accizelor, din comuna Bistricioara, plasa Muntelui acel judeţ, prin petiția înregistrată la No. 2041, reclamă că, în luna expirată, sub prefectul respectiv i-a confiscat în absenţa sa de acasă o ju- mătate ocă tutun ce îl avea pentru propria sa trebuinţă ; sub cuvânt că ar fi făcut vânzarea claudestină, ameninţân- du-l tot deodată şi la- o amendă de 370 lei noui. 
1) Casieria Jud, Neamţ, Dosarul No. 2 anii 1868-1869 al contiscărilor. 

Posesia mea AUTORUL
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Subsemnatul vă învită D-le Şef, a cerceta împrejurările 
acestei confiscări, după care să referaţi Ministeriului despre 
adevărul ce veţi descoperi pentru ca în urmă să se poată 
hoteri cele de cuviinţă. 

Primiţi D-le Casier asig. oseb, noastre consideraţiuni. 

p. Ministru M,. Cosfiescu 
Şeful secţiei (indisc.) 

Domnului Casier al Jud. Neamiz. 

In anul 1854 evreul Alter sin Strul reclamă Ispravniciei 
că este urmărit de taxierul din Piatra pentru plata capitaţiei. 
Privighitorul de ocol Muntele către Ispravnicie prin raportul 
ei arată că acest Alter sin Strul este achitat. 

lată copia: | 

1) Cinstitei Ispravnicii a ținutului Neamţu 

Privighitoriul de Ocolul Muntelui 

Raport 
În urmarea oficiei No. 564 mf. respunzătoare raportului 

No. 2513, strămtorândusă pe Jidovul Affer sin Strul, în plata 
capitaţiei ce datoreşte cătră taxierul naţiei evreieşti din o- 
raşul Piatra—au şi urmat a merge la oraşul Piatra, unde 
plătind 28 lei cursu haznelei pe sfertul al 4-lea contenit 853 
şi acest corent întăi, cu obajenie după starea sa—sau vazut 
țiduia dată lui de taxier, din 26 Genar arătătoare că au pri- 
mit citaţii bani după care sau lăsat şi pe el slobod de exe= 
cutare. Drept dar după regulă şi onorabilei Ispravnicii cu 
toată supunerea se aduce la ştiinţă. 

Subscrierea (îndiscifr.) 
No. 282 

1854 Fevruar 18 

1) Adm, Neamţu, Dosarul Taxei No, 1 anul 1854— Posesia mea AUTORUL,
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Tot în acest an Jidovul Ioine sin Isac orândar în satul 
Mărăfei prezentând patenta cuvenită va primi darea cuprinsă 
în ea. lată copia: 

DDEPARTAMENTUL DE FINANS 

Administr. IDistr. Neamţu 

In locul certificatului pristavlisit de ace Adm. cu rapor- tul sub No, 14912, pentru Jidovul /oine sin Isac orândar în satul Mărăţei, prezentândusă patenta cuvenită, se trimite cu aceasta spre a se da numitului de la care va şi primi darea cuprinsă în ea. 

| 
Isc;. Şet Depart, P. Mavroghene. | 

Şeful secţiei (indisc.) 
Secţia. 1 | 
No, 6963 

1854 Dekemvrie 13 

  

ln anul 1856 Jidovul Alter sin Marcu orândar din satul Oşlobeni a plătit 2 gaibeni plata patentei cl. Il-a. lată copia Adeverinţei, 

DISTRICTUL NEAMŢU 
Ocolul Piatra 

——— 

” Adeverinţă 
Dela Jidovul Alter săn Marcu orândariu în satul Oşlo» beni sau primit doi galbeni, plata Patentei 209 de clasa III-lea pentru îmvoirea speculei de băutură ce unelteşte pe anul curentu al 4-lea despre care i sau dat aceasta. 

Privighitor Ocolului, Abu. 

1) Adm. Financ, Neamţu. Dosarul No. 66 An, 1854 Patentelor trimise de 
Visteaia Jidovilor Orândari, — Posesia mea AUTORUL _ 2) Dosarul cererei Jidovilor Orânda in arendă a orânzilor No, 18/1856. Adeverinţa este tipărită, — Posesia mea AUTORUL 

ri pentru întărirea contractelor de luarea
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Tot în anul 1856 Jidovul Leiba Zacharia dela or 
Potoci cere Onor  Ispravnicie jud. Neamţ de a întări 
tractul ce are cu posesorul moşiei. 

lată copia : 

Timbru Domnesc Mai 14 
Se vede timbrul cerut întărindu-se în 

contractul după regulă, 

  

20 parale 

Iscălitura indiscifr 

 Onoratei Ispravniciei a Ţinut Neamţu | 
Leiba Zacharia dela orânda Potoci 

Jaloba 
Alătaratul aici înscris în suma de 500 lei ce îl păstrez 

dela D-lui posesor moşiei M-tirei Bistriia rog pe onorată Is- 
pravnicie de ai da întăritura pe valora arătaţilor bani şi a 
mi”l întări pe suma de lei 900. Dată în această caserie, 

Semnătură Evreiască. 1856 Mai 14 

Tot în acest an Moise sin Lupu orândar din Gura Bi- 

cazului roagă pe cinstita Ispravnicie Ţinut Neamţ ai întări 

contractul conform regulei. | 
lată copiile : 

Timbru Domnesc „__No. 6683 
20 par, | Mai 14. 

2) Cinstitei Ispravniciei Ţinut Neamţu 
Moise sin Lupu 

Cerere 

Alăturatul contractu pentru o' crăşmă din gura Bicazului, 
rog pe onorată Ispravnicie a m'l întări conform regulii în 
asemenea cazu. Iscălitura Evreească — 1856 Mai 14 
No. 5419 s'au întărit 1856 Mai 15. 

Sub No. 5927 s'au raportat Depart. Mai 28 zile 1856 
1) Dosarul cererei Jidovilor orândari pentru întărirea contractelor de luarea 

în arendă a orânzilor No, 18 An 1856, — Posesia mea AUTORUL, - 
2) Dosarul cererei Jidovilor orândari pentru întărirea contractelor de luarea 

în arendă a orânzilor No, 18/1856 — Posesia mea AUTORUL,
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Iată şi contractul : 

» Contract 
Ştiut se face că “vânzarea orânzii băuturei din Gura Bi- cazului i-am vârdut eu jios iscălitul Comisul Vasile Zaharia pe întregul anu de zile începătoriu dela 22 April 1856 şi sfârşitul iarăşi asemene şi anu 1857 neguțitorului Moisă sin Lupu, 
1) Pe vremia ce spre anu pentru zisei orândă are a'mi respunde 4383 lei banii toţi deplin la 24a următoarei April căci la din potrivă este respunzător la orice pretenţie a me. In tot cuprinsu acestui an are obligaţie a tine şi vinde băuturi cu măsuri drepte și a nu încarca pe locuitori în vânzarea băuturei sau a da pe datorie mai mult decât în- gădueşte așezământu, 

Al 3-lea orice dări va fi dela cărmuire asupra orânzilor, D-lui neguţitorul este dator a „se respunde fără a pretinde vreo scădere sau plată. 
Al 4-lea la împlinirea anului are a da crăşma în starea ce va primi atât cu cele din năuntru cât şi cu cele din afară. - 

| | Al 5-lea că după Sf. Dumitru viitor întâmplănduse să facă datorie 'mi va înfăţoşa isvod şi eu am ai respunde banii înainte până la 100 galbeni. 
Al 6-lea că întâmplândusă a fi rămas băutură se va so- coli cu preţul velniţei. Cu aceste condiţii au luat dreptatea Vânzărei băuturei pe timp de un an pentru care am dat acest contract, — 1856 April 9, 

Iscălit Comisul Vasile Zacharia. 

  

% Jidovul sin Moisă orândar din satul Tupilați se plânge d-lui Ministru şi Cavaler al Departamentului din năuntru Ştefan Catargiu, pe taxierul Haim Zaraf. lată copia acestei reclamaţiuni : 
 — 

1) Dosarul cererei Jidovilor orândari pentru întărirea centractelor de luarea în arendă a orânzilor No, 18/1856, — Posesia mea AUTORUL, 2) Acesta este moşul meu — AUTORUL,
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COPIE 

Ecsilenţiei sale Domnului Ministru şi Cavaler al Departa- 

mentului din năuntru D. D. Logotăt Ştefan de Catargiu 

Jidovul Strul sin Moisă orândariul satului 'Tupilaţi. 

Petiţie 

D Fiindcă eu spre a mă linişti de gălcevirele ce se is- 

casă asuprai, pentru darea tacsiei sau birul haznelii, pentru 

cari în două locuri am fost tras, adică la Piatră unde co- 

misia centrală înscriindu-mă fără ființa mea ce numai pe 

privire fondusului meu ce ăl am adică acaret părinţesc, pre- 

cum şi la Roman unde catagrafisire mau și cuprins la Tu- 

pilaţi cari este în rezidenţea acelui district şi ca să liniştesc 

asemenea gălceviri am reclamat cinstit Depart. de finans 

cari prin poroncă sa No. 6681 din . . . ispravniciei de 

Neamtz ca să mă lese în nesupărare în viitor despre darea 

birului meu la Piatra, ci eu să fiu între dajnicii evrei din 

Roman. Ecsţelenţa Voastră milostiviţevă a lua în consideraţie 

cuprinderea mărturiei ce aicea o alăturez doveditoare despre 

bajocurile şi rezelnic ce Vineri la 14 a corentei mau făcut 

un Haim Zarat şi un al sau reprezentatoru losăp sin Lazăr 

prin jandarmii poliţiei cu maltrataţii şi grozave skinjuiri lă- 

murite prin citata mărturie, ca să plătesc darea mea de 182 

lei şi a da chizăşie pentru dare că'mi voi urmaw'0 şi în viitor 

şi până când n'am urmat cu plata acestor bani și cu chi= 

zăşie ecsecuţie n'au contenit, deşi am mers la D. Samişu a- 

casă fiind după vreme canțileriei, spuindui împrejurările ne- 

vinovăției mele în asemenea şi că preîncredinţare D-sale, că 

eu cu dare mau trecut la târgu Roman, în zadar nimica re- 

zuitat miau dat, aşia dară eu acest ne pildijit atac şi mal- 

trataţii, nu pot lăsa în părăsire mai vărtos la cazul nevi- 

novăţiei. 
Cu adânc respect vă rog ca părintele patriei, iubitor de 

dreptate, să bine voiţi a regula cuvenitam sactisfacţie pentru 

necinste ce zadarnic şi ne binecuvântai mi sau pricinuit, tot 

1) Adv. Neamt9 Dosar No, 66 An, 1857, Reclamaţie între tacsierul din Piatra 

cu Strul sin Moisă din Tupilați - Posesia mea AUTORUL.



- 
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odată să porunciţi să mi să înapoiască banii ce nevinovat 2m dat tot fără vinovăţie şi asă desființa şi kizăşia ce zilnic meau luat'o pentru darea mea în viitoare vreme ca unul ce eu o plătesc în Roman, după regularisirea făcută de Depart. de finans şi pentru aceasta punere la cale' o neştearsă po- menire ăţi primi de la urzitoriul ceresc. 

| 1855 Genar 16. Pentru întocmai N. Anastasiu. 

  

lată şi copia ordinului Departamentului de Finans către Adm, Distr. Neamţ, tot relativ la această afacere: 
"DEPARTAMENTUL DE FINANS Administraţiei Diste. Neamţu 

Jidovul Strul sin Moisă înscris de comisa catagraficească în satul Tupilaţii Dist. Roman şi unde plăteşte darea cătră tacsierul din acel târg; prin jaloba ce au dat Depart. au arătat că ducândusă acum în târgul Pietrei în a! său înteres, de cătră ţiitorul tacsiei de acolo prin ajutoriul poliţiei oră- 

târg, deci tiindcă pentru numitul se vede slobozit ofiția subt No. 6681 din anul 1853 cătră ace Adm. cu lămurireă de a se lasa în Hesupărare, în privire că el se cunoşte înscris nu- mai la Tupilați, iar nu Şi în târgu Pietrei, apoi pe nu ase- mene temeiu, i să pofteşte şi acuma spre urmare îutocmai şi că pentru banii ce sau implinit de la jăluitor Adm, de în- dată va îndatori pe d-l Samişul administraţiei ca să-i înapo- iască îndoit subt pretenţie, fiindcă D-lui ar fi trebuit să cauţe mai înainte poroncă slobozită întru aceasta şi apoi să pozvo- lească împlinirea de la jăluitoriu. 
p. Şef Iepart, (din poroncă) şi Șef secţiei indiscifr. Secsia I No. 423 Anul 1855 Genari 20 zile. n e II 

1) Adm. Neamţu. Dosarul No. 66 Anui 1857. Reclam ți 4 t i 
Piatra şi Strul sin Moisă Haham din Piatra, — Posesia mea AUTOREL Laesier din
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lată şi copia Jalobei antreprenorului taxiei Evreeşti a 
târgului Piatra din 24 Genar 1857 urmată către Depart. de 
Finans : ! 

Copie de pe jalobă antreprenorului taxiei 

Evreiești a târgului Piatra din 24 Genar 

1857 urmată cătră Depart. de Finans. 

In catagrafia Evreilor dajnici din acest târg este îrecut 
şi un Strul sin Moisă Haham, ce se află orândar la moşia 

Tupilați, şi care are casa sa în ciastia Roşie No. 182 acă» 
ruia bir ăl plătesc eu de la 853. 

La 1855 prin Is, ținutului Neamţu s'au împlinit de la 

numitul Jidov suma de 182 lei pe sferturile trecute, fiind 

însă că în acea vreme se găsea director acestui onorat De= 
part. fiul proprietarului de Tupilați, formal poroncisă Is. de 
Neamţu a împlini de la D-lui Samişul ținutului care execu- 
tase împlinirea a 182 lei în folosul pomenitului Jidov îndoită 

sumă de 182 lei, sub cuvânt că acest Jidov s'ar chema nu- 

mai Strul sin Moisă iar nu Strul sin Moisă Haham. 
Eu spre a nu să jefui pe D-lui Sameşu am plătit a- 

ciastă globă. 
Dar fiindcă acest Jidov nefiind Strul sin Moisă Haham, 

după însuşi ţitata poroncă şi el cu credinţă stăpâneşte casa 
acelui Strul sin Moisă Haham, din ciastia roşie No. 182. 

Şi fiindcă eu cătră Visteria plătesc birul acestuia de 6 
ani, mărog a se poronci Ispr. de Neamţu a'mi da casa nu- 

milului în ame stăpânire până când s'ar ivi proprietarul și 
mi ar plăti birul său. 

“Conform cu originalul (indiscifr.) 

lată şi copia adresei Depart. de Finans către Adm, de 

Neamţ din 13 Mai 1857 secţia | No. 3694 laşi: 

Adm. Neamiz, Dosar No. 66 An, 1857, Reclamaţie. între tacsierul de Piatra 

cu Strul sin Moise din Tupilați, — Posesia mea AUTORUL. 

Ei
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DEPARTAMENTUL DE FINANS 
Secsia I 

No. 3694 
1857 Mai 13 

Iassii N 
9 Administraţiei de Neamţu 

Suplica primită de la antreprenorul tacsiei naţiei Evre- 
ieşti din târgul Piatra pentru birul ce 1 Sar cuveni a trage de la jidovul Strul sin Moisă Haham, trimizindusă Adm. „În copie i se ordonează ca lămurindusă de referire ce face, fără întărziere să deie pozitivă relaţie despre adevăratele împre- jurări pentru a se putea regula cele de cuviinţă, 

p, Şef Depart. indiscifr, | 
Şeful secţiei idem 

  

lată şi altă copie al adresei Depart. de Finans către Adm. de Neamţ tot relativ la pricina de mai sus : 

DEPARTAMENTUL DE FINANS 
Secsia 1 

No, 8539 . 
Anul 1857 luna August 7 zile 

lassii 

2 Administraţiei de Neamţu 
Depart, scrie Adm. a face îndemnare neguţitorului Haim Zarai şi Herşcu Kopel ce sânt antreprenori adausului băutu= rilor vin şi rachiu din târgul Piatra, de a aduce câştul cu- venit pe lunele Noemvrie şi Dekemvrie anul curent ce este în sumă de cinci mii cinci sute lei cursul haznelei ; precum şi D-lui Boerul Grigorie Kozadin va face cunoscut a trimite Depart. câştul pe lunele Oct. Noem. şi Dek. anul 1857. Subscrişi Şef Depart. şi Şef secţiei indiscifr. 
1] Adm, Nea mţu Dosarul No, 66 din 1857, Reclamaţia între tacsier din Piatra 

şi Strul sin Moisă Haham din Tupilați, — Posesia mea AUTORUL. 2) Adm, Fin anc. Neamţu. Dosarul No. 29 Anul 1857 vânzarea poşlinei adau- 
sului impts asupra băuturilor, vin şi rachiu din Tg,-Petrei în care este şi recepisa „ Neculai— Posesia mea AUTORUL,
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lată şi copia adresei Depart., de Finans către Isprav= 

nicie Ţinutului Neamţ, tot relativ la menţionată pricină : 

)DEPARTAMENTUL DE FINANS 

Cătră Ispravnicia Ținutului Neamţu 

D-lui Logofătul Ştefanică Catargiu prin adresa din trei 

a următoarei luni făcând cunoscut acestui Dipartament, că 

Jidovul Strul 'sin Moisă, ce'l are orândar pe moşia D-sale 

Tupilaţii de la ţinutul Romanului, s'ar vede apucat a plăti 

capitația sa în două locuri, odată cătră tacsierul din târgul 

Romanului şi al doilea cătră acel din Piatra, subt cuvânt că 

ar fi înscris de comisia catagraficească în amândouă aceste 

ținuturi ; deci făcândusă straşnică înmetrili comisiilor cata- 

graficeşti deşi la satul Tupilaţii din ţinutul Romanului sau 

găsit înscris numitul cu asemene numi şi pronumi, dar la 

târgu Piatra se vede înscris, un Strul sin Moisă Haham, în 

dreptul cărui la luare aminte se vede însemnat, că acest 

Jidov s'ar găsi şezător în casă unui alt Strul sin Moisă, dela 

Tupilați, împrejurare care au pus pe Departament la îndo- 

ială că tacsierul de acolo vrând a se folosi de îndoită ca- 

pitaţie, au găsit prilej asupra pe jăluitori că ar fi tot într'o 

numire cu acel înscris de comisie catagrafică; prin urmare 

dar ispravnicie, va mărgini din dată pe tacsierul de Piatra, 

de a nu supăra mai mult pe acel Jidov din Tupilaţii cu 

vre'o cerere de capitaţie, aşa precum el 'şi urmează plata 

cătră tacsierul din Roman, unde este legat prin contrac: 

tul tacsăi. 

Şet Dep. şi Şef secţiei (indisci/7.) 

Secţia 1 No. 6681 anul 1853 luna indiscifr, zile 7. 

In anul 1858 Taxierul Naţiei Evreieşti din târgu Piatra 

face cerere către onorată Ispravnicie 'Ţinut Neamiz, arată că 

1) Adm, Neamţu, Dosarul No, 66 Anul 1857. Reclamaţia între Taesierul din 

Piatra şi Strul sin Moisă Haham din Tupilați, — Posesia mea AUTORUL,
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dintre Jidovi plătitori taxei se află cu spicula pe la orânzile din sate, deci cere un jandarm executor de plata taxei. 
lată cererea : 

Tacsierul din Piatra cere un jandarm de ajutor spre a putea împlini tacsia ce i se cuvine dela orândarii Ocol. Bistriţa pe şfertul l-iu. 

Timbru 20 par. 

 Onoratei Ispravnicii a Ținut Neamţu 
Tacsierul târgului Piatra. 

Jalba 

Fiindcă dintre Jidovi plătitori tacsei se află cu spi- cula pe la orânzile din satele ocolilor Bistriţa şi numiții fără ca să plătească dările ce i priveşte pe șfertul | anul acesta; De aceia plecat rog pe Onor. Ispravnicia a'mi da ajutor de un jandarm spre ecsecutarea arătatelor remăşiţi. 
1858 April 7, 

Semnat Evreieşte /laim Zaraj. 

Resolujia sună a se da jandarmul cerut. 

  

| In anul 1859 Ordin Ministerului de Finans, către Onor. D-sale delegat al statisticei catagrafic pentru orașul 

ai 

1) Adm, Financ, de Neamtz, Dosarul Ne, 40, Ajutorul ce se dă tacsi ii 
strângerea remăşi ților de diri 1858, — Posesia mea AUTORUL  Maesierului în
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1) MINISTERIUL DE FINANS 

Onoratei Domniei Sale Delegat a Statisti- 
cei catagrafice pentru Orașul Piatra 

La satu Tupilaţii, găsindusă vremelnic petrecător pe 

holteiul Jidov Meir sin Ilie ce au fost până acum slugă 
la Jidovul Strul sin Moisă orândariu din satul Tupilaţii 
au declarat a se înscrie în acel oraș unde se găsește lo- 

-cuind, strămutânduse acolo. 
Cu Onor se recomandă Dv. spre regularisire. Ase= 

mene să regulați înscrierea birului lui lancu sin Josif 

Lazăr, strămutat şi statornicit în Piatra. 

Semnat Deiegat /ndiscifr. 
No. 148 

1858 Noemvrie 16 

In 1881 s'a deslânţuit o prigonire straşnică contra 
aşa zişii orândari, care va fi înșirate în alt capitol. Astfe 
a urmat şi în anii 1887, 1900 etc. 

In anul 1888 s'au făcut unele expulzări din sate, a- 
ceşti expulzați reclamând Ministerului, acesta a oprit a- 
ceste expulzări telegrafic către Preiectura respectivă, care 
ordonă sub prefecţilor de a nu se mai face expulzări. 

lată copia: 

"APENDICE 
Ordin circular la comunele rurale a nu se expulsa 

pe streinii secte Evrei. 

REGATUL ROMÂNIEI 

Prefectura Jud. Neamţ 
Ne. 2155 

1888 April în 18 zile. 

Ordin circular D-lor sub prefecţi de plăși şi Primari 

comunelor rurale din Jud. Neamţ. 

D-l Ministru de Interne prin ordinul No. 5129 'mi 
comunică cum că din diferite părți primește reclamațiini 

1) Adm, Financ, Neamţu, Dosarul No, 19 An, 1859 Lucrărilor Comisiunei 
Statistice, — Posesia mea AUTORUL, 

Tom, [II 5
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că în virtatea Art. 4 din legea comunală sar expulza de 

prin sate toţi streinii ce "şi au domiciliul lor în a.ele sale 

de mai mulţi ani. 

Aceste măsuri a legi comunale neputând avea nici 

un etect retractiv deci ca să nu se mai supere în mod za- 

darnic oameni ce 'şi au domiciliul lor stabil mai înainte 

acestei legi prin sate; ceia ce am avea atrage atențiunea 

este ca nici unul să nu facă comerciu de acel nepermis 

de legile noastre şi să nu caut prin manopere ilicile a 
frusira pe streini. 

Primarii dar vor forma tab'ouri indicative pe cate- 
gorie acestor streini din care un exemplar se fie păstrat 
în cancelaria Primăriei, aitul înaintat sub prefecturei şi 
un al treilea Prefecturei 

Aceste tab'ouri vor cuprinde următoarele indicaţiuni : 

Numele și pronumele capului de familie, starea lui 
civilă, numele şi pronumele Soţiei, dacă este căsătorit, 
numele şi pronumele copi.lor născuți din căsătorie, avere 

“ce posedă, feliul comerţului sau industria ce «xercilează, 
epoca cu precisiune a stabilirei lui în comună, dacă po- 
sedă or nu autoris-ția consiliului comunal pentru aşezarea 
lui în comură. 

p. Prefect, /sacescu. 

Director V. Coman.



A: 

Rolul şi traiul Evreilor cu Români 

din Jud. Neamţ 

  

Din nenorocire puţine date ne stau la îndemână, cu 

privire la rolul social, intelectual şi politic al evreilor, din 

acest judeţ, dar după puţinele date de care dispunem mă 

cred în drept a afirma că evreii nu ierau ignoraţi şi dis- 

consideraţi, ci din potrivă consideraţi şi bine văzuţi, în- 

cercurile mai înalte şi de administraţie. 

1) Intro mărturie hotarnică” dela 1685 Dek. K. ce tăr- 

goveţii dau Episcopia Rădăuţilor figurează alături cu func- 

ționari, boeri şi preoți, iscălitura evreiască a lui Lupu Ji- 

dovul. Peste tot 7 iscălituri începând cu al şoltuzului 

(Primarului) lon şi sfârşind cu a lui Lupu Jidovul. 

Acest Lupu după cum se poale crede ar fi tost sta= 

roste or consilier. | 

Alegerea starostelor de bresle se făcsa în camera 

Municipalităţei. fiind confirmată apoi de Departam, din 

lăuntru. Asemenea şi alegerea de epitropi sau kahali iar 

se făcea în camera Eforiei târgului şi confirmaţi de Mi- 

nister, Licitarea sau darea în antreprinză al taxelor co- 

munităţei precum şi al veniturilor ei, deasemenea se lă- 

ceau în camera Eforiei, fiind apoi admise de Mivister prin 

adresa schimbată cu prefectura judeţului. 

In comisia de recrutare, de impozite etc., evreii fă- 

ceau parte prin adresele primite dela Prefectura locală. 

La toate greutăţile județului sau comunei evreii erau 

poftiți la frăţească consfătuire comună, fiind chiar de 

multe ori obligaţi a contribui la greutățile suferinţilor. 

  

1) Melchisedec, „Cronica Romanului“ Il pag. 235. Vezi şi cronica mea Tom. 

l pag, XII, 

Cronica Comunităților israelite din Jud. Neamţ de losef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom. |I.
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1 Aşa în anul 1854 pe când staţionau aci Nemţii, 
fiind nevoie de susținerea lor, evreii împreună cu toată 
obștea târgului Piatra. au ținut sfat comun în camera mu- 
nicipalităţei la 17 Oct. a. c.,- unde s'au obligat a contribui 
cu 3333 lei, adecă cu a treia parte a sumei de 10.000 lei 
cât trebuea pentru susținerea spitalului și oastei Austria- 
cești. Tot spre acoperirea cheltuelelor urmate cu ținerea 
oştirilor Austriace, ce au staționat în acest Oraş. 

Municipalitatea vuind a adaugn taxe noi asupra târ- 
goveţilor, Depart. de năuntru prin adresa No. 7 din 9 
Cenar 1857 către boeri şi negustori de diferite clase, din 
orașul Piatra. învită o comună înlelegere în fața dregă- 
torului ținutului. Evreii deci împreună cu lârgoveţii creş- tini S'au întrunit în camera municipală și prin jurnalul 
încheiat de dânşii la 10 Martie acelaș an s'a făcut şi a- probat taxele următoare peste cele existente: 10 par. de vadra vin, 20 par. de o: tutun Moldovenesc. Asemenea 
şi asupra păcurej, berei etc. care adaugiri fură încuviin- (ate de Ministeriul din năntru sub No. 873 din 10 April acelaş an. | ' 

Această antrepriză fu luată de Ancel sin losub, care o ţinu până la anul 1860. a 

Funcţiuni 

La anul 1819 în vremea pe când era Hahambaşa în laşi, rabinul Şaie, se schimbară în Piatra 2 Staroste; bu- „nicul lui Motel Augenşireich, numit Avreimel Staroste şi bătrânul Bercu Leiba. a 
Acest din urmă era în acelaş timp scutelnic în vremea ispravnicnlui Bibică şi fiind Staroste sub ispravnicu! lo: dache Catargiu, fu în acelaş timp şi locţiitor de polițmaistru In Tg..Neamţ fu Staroste Ițole Staroste ear înaintea lui fu Zindel Berlader şi losub Bolocan. | Acești Staroşte jucau un rol foarte mare în autorităţi unde erau totdeauna chemaţi la consfatuiri pentru binele comun, 

  

1) Vezi cronica mea Tom, 1 pag, 310 ect,
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N 

D In timpul ocupaţiei oştirilor Austriace 1854-1856 
Faibiș Rosenberg de aci fu translatorul autorităților 
locale, având î50 lei lunar, fiind numit de Minister. In a- 
ceastă funcţiune a stat până la 20 Martie 1857 când M.i- 
nisterul din năuntru secția a IV-a prin adresa No, 307 a 
desființat această funcţiune în toată ţară. 

2) ln timpul holerei dela 1866 /ose/ Blumen servi ca 
sub chirurg la spitalul holernic din Piatra. 

Rabinul local este întotdeauna poftit la regimentul local. . - 
spre a asista la prestarea jurământului soldaţilor evrsi (re- ... 
cruţi). lată copia unei asemene adrese : 

7 

ROMANIA 

Corpul IV armată. Divizia 8 Infanterie. Brigada 15 Infanterie. 

Regimentul „Resboeni“ No. 15. 

No. 5536, Pratra 1897, Noembrie în 20 zile, 

Domnule Rabin, 

Cu onoare sunteţi rugaţi să bine-voili ca în ziua de 
23 Noembrie, ora &y, dimineaţă, să veniţi la Regiment, pentru. 
depunerea juramântului, a Israiliţilor recruți, Primiţi etc. 

Semnat p Comandânt legim. Maior Dimitriu. 

D-sale Dlui Rabin al orașului Piatra. 

Intre grade“ militare avem de înregistrat pe: Avram 
Avramescu (1864) sub locotinent care s'a botezat apoi, 

Leon lancu, Tambur-majur Reg. V Linie (1862-1878). 
Căpitan C. 7raian (botezat), originar din Bozieni. 
Bacalauriaţii reuşiţi la examen ca svb ofiţeri în rezervă 

sunt: Fr. Rosner, Lupu Apotheker, Voif Daniel, Haim Kuuf- 
man etc. Dr. L. Sein (Căbiti Rezerv,). 

1) Prim Dosar No. 186 litera K 1854-1860 fila 536. 
2) Primăria Piatra Dosar No. 428/8655.
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Sergenţi majori : Flerman Aizic, Moise Berman, etc. 
Secretar al Regim. local /sac Kaufman (fratele meu). 
Vezi actul bună conuuită Anexa No. 19: 

APENDICE 

Certificatul de bună conduită al fratelui meu Isac Kauf- 
man. dat lui de Regim. No. 15 „Resboeni“, 

Certificat 

, Subsemnatul Colonel Giosanu Grigorie, Comandantul 
Regimentului Resboeni No. 15, certific că soldatul Caufman 

  

    
  

  

Soldatul Caufman lţic 

Ițic, în tot timpul, 
serviciului seu. de la 
1893 Martie, până 
astă-zi 1895 Octom- 
brie 12; au avut o 
conduită exemplară, 
au fost întrebuințat ca 
combatant şi ca se- 
cretar la diferite ser- 
viciuri în corp, unde 
s'a destins prin apti- 
tudine. bună voinţă. 
onestitate şi  înteli- 
gență şi am convin- 
gere că va aduce 
frumoase serviciuii şi 
şi în viaţa privată. 

Comandantul R: gim, No. 15 
„Resboeni* semnat 

Colonel, Gr. Gioseanu 

Casier Ad. dor. cl. | 

No. 2874 PI d i II 
1895 Luna Octombre în [Ă zile 

semnat A/. Vardala. 

Făcut la Piatra-N,
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Donatori Evrei 

In anul 1845 evreii au contribuit şi pentru iluminarisi- 

rea oraşului Piatra şi facerea feiinarilor. 

lată copia Quitanţe de primirea banilor dela taxierul 

naţiei evreieşii : 
» Quitanţa 

20, adecă două zeci de galbeni s'a primit dela taxierul 

naţiei evreieşti, din banii zeciueala anului curent 1845 pentru 

facerea felinarilor trebuitoare după budget şi jurnal închiet 

la alcătuirea ce s'au făcut cu: meşterii, pentru care am în- 

chiet cu martori aşa zişi chizeșii 1845 lulie 20 zile. | 

Iscălit /ndiscifrabil, Ispravnicia de Neamţ 

Fiindcă potrivit jurnalului închiat în 19 Iulie, s'au slo- 

bozir contract, iscălit mai sus pentru 20 galbeni primite dela 

tacsier, se adevăreşte spre ştiinţă şi adevărire. 

1845 lulie 25 iscălit Gheorghiade. 

In dosarul Primăriei locale No. 115 din anul 1866 în 

foia subscrisă în favorea oastei Române concentrată în la: 

_gărul dintre Bucureşti şi Giurgiu, se găsesc foarte mulţi evrei 

donatori. |. 

In dosarul No. 492 a! Imprumutului Naţional de 30 mi- 

lioane făcut în anul 1866 au subscris aci în Piatra: lancu 

Axelrad, Ghitman Heler, Jţic Sildhans. Ițic Şiler, Marcu O- 

renştein, Herşcu Copel şi Vigder Zet Aron câte 800 lei. Strul 

Manole, lukel lalan, Uşer ceasornicar şi Zeilic Vechsler câte 

260 lei. | 
i 

In dosarul No. 561 din 1868 tot al Primăriei locale, nu- 

mit Dosarul Contribuţia voluntară pentru cumpărare de 

arme, peste o sută au donat câte un galben. 

In dosarul No. 947 din anul 1872 Iancu Trachtenberg 

(bărbier) face obuz la casele sale dela şipate, donându-le 

Prmăriei. 
| 

i) Originalul este în posesia Autorului.
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„În anul 1875 pentru ridicarea statuei Gloriosului şi Ma- 
relui Ştefan, evreii de aci au subscris sume însemnate. Ase- 
menea şi în anul 1863 pentru cumpărarea de tunuri. 

Tot în acel an 1875 găsesc în ziarul Corespondenţa 
Provincială din Piatra anul ÎL No. 59 că între 15 persoane 
care au subscris peniru cumpărare de instrumente muzicei 
Primăriei locale, sunt D.nii: Pincu Mendel, Zeidel Mendel, 
Isac Sildhaus şi soc. „Zion“ cu 447 lei. | 

Tot în acest an /fic Sildhaus sa obligat a da gratis un an Spitalului Judeţian zahăr, cafe şi ceai iar 2) /ancu Trach- tenberg s'a obligat a da şi servi gratis, un an cu lipitori, clistire, ventuze şi tot serviciul necesar şi a fi şi sub chirurg. In 20 Oct. 1870 Comitetul Israilit către Onor Primăria Piatra cu adresa No. 86 arată că la apelui făcut de d-l refeci, pe lângă 150 de galbeni ce comitetul Israelit a dat pentru înfiinţarea muzicei, vor să mai deie încă 100 de gal-. beni pentru înfiinţarea grădinei publice (vezi Dosarul Primă- riei No. 1 anul 1870 numit „Dosar alegerei Comitetului Is- raelit“). lată copia a adresei: 

__ Dosar No. 1 An. 1870 Alegerea Comitetului Israelit. Fila 129. — 20 Oct. 1870. 

ROMANIA 
Comitetul Israilit Urbia Piatra Jud. Neamţ 

No. 86 

D-le Primar ! 
„__ Având în vedere apelul făcut de d-l Prefect la care con- ținea că comitetul nostru pe lângă 150 galbeni ce' am dat pentru înființarea muzicei ataşat pe lângă Onor. Primăria, se mai dăm încă 100 galbeni ajutor pentru înființarea gră- dinei publice la acest oraş. 

E Considerând, că comitetul Ja înfiinţare bugetului n'a avut în vedere această sumă ci numai pentru acei 150 galbeni ce sau dat de noi. lar celelalte Sumi sau destinat anvme prin buget. Insă comitetul, considerând cererea de față. Consi- derând că din aşa cereri ar deveni înfrumăsaţarea târgului DI 
1) Primăria Platra-N. Dosar No, 947/72 Iancu Trachtenberg face obuz,
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prin care suntem cu toţi obligaţi de-a contribui la: aceasta 
fără excepţie. 

Cunsiderând că acuma în casa nu este nici un ban 
măcar din cauza că sau distribuit conform bugetului. 

Comitetul în şedinţa de 12 crt. pe de o parte am au- 
torizat pe d:l casier acestui comitet de-a“ contracta un îm- 
prumut de 100 galbeni cu chipul de-a se plăti, din econo- 
mia ce se va face în viitor. 

De acea dar cu respect vă depunem cu aceasta suma 
de 100 galbeni precum am zis ventru înfiinfarea grădinei 
publice şi vă rugăm să bine voiţi de-a elibera o chitanţă 
pentru această sumă în numele d-lui casier acestei comitet 
şi a se cunoaşie că pentru această sumă se plăteşte şi pro» 
cente fiind precum am zis că casa este lipsă în bani și am 
fost nevoiţi de-a lua cu împrumut. 

Primiţi D le Primar consid. deosebit noastre consideraţiuni. 

Semnat membrii: Strul Nute, A. Engelberg, secretar 
Goldenberg. — (L. S.) sigil la mijloc o stea înscripţia îm: 
prejur zice: Comitetul Israilit Homân din Piatra 1865. 

In anul 1877 în „Monitorul Oasteik No. 19 pagina 
674/8717 aduce mulţumire don.torilor în folosul armatei Ro- 
mâne, d-lor Mor;tz B. Catz, Herşcu Copel, Avraa sin David 
(Bicaz). 

In ziarul „Fraternitalea“ Il No. 29 din anul 1883 arată 
că comunitatea locală a oferit muiţi bani pentru cumpărarea 
de arme necesare armatei. 

In anul 1887 eu am donat nemuriiorului Vas. Alexan= 
drescu Urechea fiind aci ca Ministrul de Culte, pentru Li- 
ceul din Galaţi 50 Hrisoave vechi (vezi „Revista Israilită“ Il 
No, 18). 

In anul 1888 Ilie Aşchenaz din comuna Mastacăn a 
donat 1000 kg. făină locuitorilor de acolo. Ministerul îi mul- 
țumeşte (vezi ziar „Infrăţirea“ An. III No. 10). 

Tot în anul acesta Colonelul Rosnovanu cu Căpitanul 
Palade, au mers din casă în casă, strângând bani pentru 
victimele regimului trecut; 

In anul 1896 eu am donat Academiei 140 Hrisoave pre-
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cum şi Dosaru/ Uhirei Principatelor, dându mi ca cheltueli 

de drum 400 lei. , 
Tot în acest an Michel luster şi Michel Daniel au o- 

ferit gratuit, la plantarea şoselelor naţionale a judeţului. Mi- 

nisterul le mulţumeşte (Rev. Isr. IIl No. 7). | 

In anul 1890 Comitetul Permanent mulțumește d-lui 

Avram Fişer pentru obiectele necesare spitalului judeţian, 

(vezi Dosar No. 393). 
In anul 1896 Monitorul Oficial din 5 Martie. Ministe- 

rul mulţumeşte d-lui Herş Rapaport, proprietarul moşiei 

Hărteşti, pentru repararea ce a făcut bisericei de acolo. 

Tot în acest'an Fraţii Weizengriin proprietarii moşiei 

Neguleşti, au oferit tot materialul necesar şi slâlpii spre a 

instala linia “telegrafică cu comuna Mastacăn, Borleşti e!c. 

(„Egalitatea“ VII No. 47 1896). 
In anul 1899 evreii au subscris pentru ajutorarea săra- 

cilor naufragiaţi de râul Cuejdului („Corespondenţa Provin- 
cială“) XXI No. 884 An, 1899). 

Tot în acest an au dat pentru monumentul lui Laho- 
vari D-nii A. Leibovici, Roneti Roman, Herş Bapaport, M. 
Stambler şi A. L. luster (Egalitatea din 22 Oct. 1899). 

In anul 1913 pentru Crucea Roșie a României au donat 
d-l M. Buchhalter şi alţi evrei de aci sume mari („Universul“ 
No. 22 din 12 August 1913), 

In anul 1916 Asociaţia Cercetaşilor Români, Legiunea 
„Petru-Rareş“ din Piatra-N. adreseasă cerere No. 2 din 16 
April acel an către reposatul /osef Waftalisokn, preşed. soc. 
Sacre, cerând ajutor, care li s'au dat 1000 lei 

]u acest an evreii au oferit pentru armată aramă şi a- 
lamă, între donatori sunt şi l) eu cu aramă în suma de 240 lei 

In anul 1916 următorii Domni au donat pentru „Crucea 
Roşie“ : Michel luster 1000 lei, S$. Flerşcovici 500, A. luster 
900, /4lius Agatștein 400, Calmanovici 300, Maria  Weis- 
man 200. Câte 100 lei Faibş or, Inginer Adelştein, Isac 
V. Segal. Michel Leiba, Victor Flerşcovici, Elise Semo, M. 
Weisman, A. Isvoreanu. Câte 50 lei A. Strul, M. Fleirich, 
H. Goldştein,. inginer Heler, Carol Weinberg şi peste o sută 
a 20 şi 10 lei (Peformatorul 14 Aug). 

1) Autorul Cronicei,
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In anul 1995 Anton Gros de aci a donat 20 milioane 

guvernului pentru instituţii culturale. | 

In anul 1928 evreii au donat sume mari pentru Crucea 

Roşie (vezi Reformatorul din 16 lulie acel an). 

In ziarul local „Reformatorul“ din 3 Febr. 1929 scrie 

sub titlul : Știri Edelilare. Vorbind de luzrările noui a uzinei 

şi formarea străzilor, De acord cu fubrica Bach. Se deschide 

o stradă care trece prin locul făbricei şi se uneşte cu strada 

Dim. Şoarec. Fabrica Bach a pus la dispoziţie în mod gra- | 

tuit terenul pentru şosea. 
In luna Martie 1929 s'a constituit soc. de asistență nu- 

mită „Ocrotirea“. Statutul a fost autentificat de Onor Tribu- 

nal local şi cât de curând va deveni perscană morală. Scopul 

este de a ajutora pe cei nevoieşi fără deosebire de religie. 

Primul inițiator este dl Avocat Matasă. Printre membri sunt 

D-nii M. |. Ipear şi Dr. W. Daniel. 

Decedatul A. B. Weinberg, originar de aci, a lăsat prin 

testament toată averea sa de 400.000 lei Comunităţei Israe- 

lite locale, destinată operilor filantropice fără distincţie de 

religie. (Beformatorel din 13 Mai 1929). 

Un cătiugar creştin din strada Dărmăneşti de aci, mu- 

rindu î calul, D-nele : Cocuţa Bach, Libiiza Rabinovici, Fe- 

licia Bermsn şi Ficuţa Bach au colectat în cercul cunoştiin- 

ţelor banii necesari, cumpărâniuri alt cal spre a-si hrăni îe- 

meia cu copii săi (Reformatorul din 28 lunie 1929). 

Donaţiunele aci înşirate sunt răzlețe iar cele donate în 

războaiele din 1877.1913 şi 1916 1918 !e voi înşira când voi 

vorbi de acele războaie. 

Este de remarcat că evreii din Piatra, în anul 1873 au. 

răscumpărat taxa de 40% ce exista asupra mărfurilor ce in- 

trau în oraş. Râscumpărarea s'a făcut, dând 400 galbeni co- 

munei, (Primăria Piatra Dosar No. 913/872). 

Talente 

Pe lângă erudiţii: Ronetti Roman, losef Abeles putem 

„cita pe bărbaţii culți: Fraţii losef, Pine şi Herş Daniel, Lei- 

bovici Inginer, Dr. Erdreich, Dr. fraţii Lewi şi Zisu Apo- 

theker, Bendet Axelrad, Inginerul Şor. Avram Kein, Avr, 

Chaim Katz, Samuil Katz, Heindel Kahane, Mişu Weisman
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Avocat, Iosef Bolocan, Avr. Steinberg, (Petreanu), Herşel 
Streuttman, Rabinul Lazăr Polack în Marmoros (fiul rabi- 
nului Welwel Nutes de aci), Thephil Wechsler. Dr. Gustav, 
Sildhaus, W. Goldman, Emanoil: Golderberg, Dr. Rosa Gol- 
denberg, Izidor S, Sigler, Leon lnzelberg şef staţiei Constan- 

  

  

  
    

Bernhard. Soufrin 

tinopol, Isidor Stambler. Naftule Erdreich, Mendel Golden- berg (farmacist), Ben. Kaulman, Marcu Weinberg (architect) Dr. Zisu Rosner, Lazăr Goldenberg (Inginer), Dr. Haira - Kaufman, Leizer Fridman, Herş Schiller. Marcu Roth etc. Apoi trebue amintit de Berhard Soufrin publicist şi pro-
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fesor de limba Hebraică. Un mare geniu şi untalentat scrii- 
tor. Când a fost Directorul şcoalei Israeiite din Craiova a 

fost autorizat de Minister cu No. 3291/1896 conform Art. 10 

din regulamentul şcolar, elibera certificate şcolarilor evrei, 

pentru religia pentru şcoalele Statului. A îost redactor zia- 

rului (idişch), Das neue Folksblat“ şi alte ziare. A tradus cora- 

nul în limba Română şi a făcut un Dicţionar Hebraic Român. 

Apoi mai este talentatul scriitor Eugen Regis, fiul” d-lui 

David Sigler (casierul Bâncei Moldova din laşi) care prin 

scrierele sale este admirat de toată lum-a cultă 

Recentele sale scrieri sunt: „Găie/e Păcei“, „Internaţio- 

nala Pacifistă“ 
In anul 1929 A//red rraya dedicat un tango D-şoarei 

Magda Dimitcescu (dela Miss România, pentru care a primit 

scrisoare de mulţumire „Reformatorul X No. 553). 
Luță Engelberg este un talentat humorist. Are multe 

bucăţi humoristice publicate. Are şi un mare talent a cânta 

cu harmonică. La festivaluri artistice este foarte mult aplau- 

dat pentru talentul său. | 

Onor. nostru Rabin Ch. L. Zobel a tipărit o carte in 

tulată „Zionismus und Religion“ (1899) şi are câte=va o- 

pere inedite pentru tipărit | 

Ham Leibovici de aci a tipărit „Memoar şi .proect de 

lege în contra Anarchismului şi Antisemitismului“ (1899). 

„Martirul Abeles* de loset Bolocan (1883). 

Cartea Română de Șah de Nathan Hirschenhaut (1910). 

Die lust von Roman de N. losupovici (poesie). 

„Sobes Noch Tis de Luţă Engelberg (1926). 

Apoi ziarele: „Săptămâna“, „Informatorul“, „Reforma-. 

torul“, „Telegraful“, „Libertatea“, „Bistrița, „Echoul Ob 

_ştei&, „Elofnung“ (Lazăr Rokeach 1889), „Neueste Nach= 

richten (1885) de I. Kopel, „Die Moderne Zeit“ (1901) - de 

N. Soutiin, „The St Laus Zionst“ de losef Soufrin, „Misiu- 

nea lui Moise“ broşură de Ben. L. Kaufman, Poeme Radu, 

Două măsuri şi Manase de Ronetti Roman. 

Doctori în medicină ce au fost aci sunt: Dr. Moscovici, 

Dr. Schwartz (fost medic de plasă 1886-1888), Dr. Burștin, 

Dr. Rosa Lupu, Dr. Stein, Dr. A. Lucianu, (fost medic. spi- 

talului Judeţian), Dr. Aurel Lupu, Dr. Manolescu, Dr. Balter, 

Dr. H. Kaufman, Dr. Tanenţapf şi Dr. Silberman,



78 Rolul şi traiul Evreilor cu Români din Jud, Neamţ 
  
  

lar actualmente avem pe Onor d-nii Doctori: H.: 
Fischer, W. Daniel, L. Lazarovici, O. Dulbergher, Segal, 
Herşcu, Goldştein şi Griinştein. Tenentzapt. _ 

Rolul şi traiul evreilor cu Românii în jud. Neamţ. 

Ca şi pretutindene în ţară, evreii nu au avut aci decât 
a se* lauda de prietinoasa lor convieţuire din trecut, atât cu 

populaţia cât şi mai ales cu vechii şi nobilii boeri. 
In oraşul Piatra mai ales, fără a mai vorbi despre prv- 

prietara târgului D-na D Ana Ba/ş Lăfescu care era o mamă 
bună pentru dânşii, şi-i acumula cu bine faccrile lor; şi 
care de obiceiu nu făcea nici o întreprindere fără a se sfă 
tui mai întâi cu favoriţii săi Marcu leşanu şi Bercu Leiba. 

Voi cita chiar aci pe boerul /acovache, soţul de al doilea 
a D-nei Balş, un om bun şi un caracter nobil şi milostiv; 
dânsul nu numai că făcea mult bine evreilor; ci încă avea 
"obiceiul ca în fiecare iaraă să trimeată reprezentanţilor ob- 
ştei Israelite 20-25 care cu lemne spre a fi împărţite la săr- 
manii evrei din locaiitate; ba de multe ori cumpăra azime, 
cartofe şi altele şi le trimitea săracilor în zilele de Paşte. 

2) Const. Sculi Logofetidi era numai puţin protectorul 
evreilor şi spre a dovedi şi mai niult dragostea ce-i purta 
populaţia Israelită, e destul să spun că după moartea sa îl 
plânseră toţi evreii, 

3) Despre Gheorghe Albu. se zice că un evreu Iosef 
lapers s'a împrumutat la el cu o sumă însemnată de bani 
şi plecă înspre podgorii spre a cumpăra vin; aci dânsul 
muri pe drum, Albu chemă la sine văduva şi iertându:i banii 
împrumutaţi arse în faţa ei adeverinţa bărbatului său. 

Spre a caracteriza bunătatea lui Cherpelici se poves- 
teşte că el mergea din casă în casă la evrei spre a-i întreba 
de au nevoie de bani, pe care lii dădea adeseori fără do- 
bândă ba încă trecea pe cealaltă parte a uliței spre: a nu 
supăra pe datornici. 

Dimitrache Paharnicul, era cunoscut ca unul, ce se 
slujea în afaceri exclusiv de evreii şi nu lipsea în fiecare an 

1) Anii 1836-1861, 
2) Anii 1840-1869, 
3) Anii 1880-1850,
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a împărți lemne, cartofi şi altele la săracii evrii. Lascarache 

Talpanu, în testamentul. său lăsă 200 galbeni lui Bercu 

Schwartz şi 100 galbeni lui lancu Giuvaergiu; sumă ce se 

şi plăti acestora de moştenitori; 

Chiar cunoscutul autor, părintele renaşterei literaturei 

in Moldova Gheorghe Asachi care avea aci 0 fabrică de 

hârtie. se servea mult de evrei şi se sfătui des cu ei peniru 

afaceri şi nu odată zicea, spre a-şi manifestă şi ura contra 

fanarioţilor, că „Evreii şi țăranii Români sunt fideli ţărei iar 

ceilalţi sunt trădători şi caută s'o vânză“. 

În timpul voiuntirilor chiar Asachi sa luptat din răs= 

puteri contra acestora şi cau'ă să înlăture pericolele ce ve:- 

neau contra evreilor ; dar fu silit să fugă apoi singur şi nu 

se reîntoarse decât după ce răscoala se linişti. 

)La 1858 Asachi predă conducerea făbricei prietenului 

său. intim. evreului Alter Târgu-frumoser._ 

Stelan Catargiu posesorul moşiilor Tupilați si Muncel, 

Peirache Roset Bilănescu proprietarul moşiilor Căciuleşti şi 

Cărligi, Costachi Ghica, Aga Manolache Miclescu, toţi a 

ceștia trăgeau în gazdă la vestitul bancher Laba Mokal şi 

„cel mai intim a lor prietini şi povăţuitor erau Marcu leşanu 

şi Bercu Leiba, staroste. 
| 

In fine se mai pot cita ca bine făcători ai evreilor 

Ilatmanul Feodor, Manolache Fotea, Alecu Cantacusin, Aga 

Dim. Stan, spatarul Christodor Ecsarch, K. K. Stolcheria 

Roseti, Comisul Cost. Vârgolici, Sardarul Nec. Albu, Sard. 

Filip Manoliu, Sard. Cost. Dimitriu, Şatrar lord. Gheorghiu, 

Nec. Gridov, banu! lancu ien; Aga Nec. Ghica. Ban. loniţă 

Pătraşcu, comis. lord. Radu, [ordache losaf, stoln. Dimi- 

trache Mavriki, Şerban Buhaescu, Const. Balş, Manolache 

Dimache, ion Tâut, Darmanescu, Alecu Donici. Căminarul 

Scarlat Osvald, paharnicul Nec. lon Velciu. serd. Nec. Jipa 

şi alţii. , 

In Târgu Neamţului un evreu Berel sin Solomon  7oş 

(Roşkoles) supra numit călugărul, era în adevăr un bun şi 

stimat prietini al călugărilor şi al equmenului M tirei Neam- 

țului ; care nu întreprindeau nimic, fără a se stătui cu dân- 

  

1) Dicţionar Geogratic al Jud, Neamţ de Const, D, Gheorghiu 1890 Bucu- 

cureşti pag, 303,



80 - - Rotul şi traiul Evreilor cu Români din Jud, Neamţ 

sul. La zidirea spitalului M-tirei în Tg.-Neamţ, el a adus lu- 
crători din Cernăuţi şi-i procură materialul necesar. |n bune 
relaţii a trăit cu egumenul Nioniel şi muri la 1860, în vâr= 
stă de 90 ani 

Un altul Vo/f/ Meir Velvels era om de casă şi  credin- 
cios inlim al egumenului lacob Stamati, care se făcu la 1792 
Mitropolit al Moldovei şi acesta avea atâta dragoste pentru evrei, de cumpăra dela Şmelche Kimpelingher Soifer, n thora şi o dărui sinagogei prin mijlocirea fratelui său Volf ; ba pe când era episcop al Huşilor la 1784-1792 arendă mo- şiile episcopiei unui evreu. 

Numai puţin se povestesc şi alte multe bine faceri în. cuviinţate de el evreilor din Neamţ, mai ales pe când era egumen al Mănăstirei. 
Veniamin Costache, mai tărziu mitropolit al Moldovei, pe când mai învăţa în şcoală din laşi 1777-82, fugind de a- colo la M-tirea Neamţului şi stareţul nevoind să-l] primească, sie!e vre-o cinci săptămâni la tatăl bătrânului Motel Feighes (Meir Alters), până ce acesta îl înduplecă pe stareţul Paisie, ca să-l primească în M-tire; iar când Veniamin se făcu sta- rej la. 1807-1812 răsplăti pe bine făcătorul său în diferite chipuri. 
Vasile Blânar era tovarăşul lui Motel Feiehes şi el făcea multe milostenii la evrei sărmani din Neamţ. Evreii după moartea lui îl plânseră pentru nemărginita lui bunătate. Choskel răguşitul era cel mai intim prietini cu Sfefan Catargiu. 
La fabrica de postav ce marele Mihail Cogălniceanui a înfiinţat lângă Tg.-Neamţ la 1854, avea de factori pe mai mulţi evrei. 
La antrepriza iraturilor târgului, avea de tovarăşi pe tatăl lui Marcu Rubire. Motel Feiches etc. 
Lupu Urtic, era credinciosul lui Ştefan Catargiu. Saie Flausfater era omul de credinţă a lui Gr. Cozadin. Motei Feighes şi Choskel răguşitul erau oamenii de cre- dinţă a stareţului Gherasim, (M-tirea Neamţ şi Secul). Iosef Bolocan avea intrarea liberă în orice timp, la toţi boerii şi starostii Mănăstirii din vremea lui, In laşi la cele 

. 

  

1) Vezi Lepturar Românesc Tom. IV partea l-a pag, 12, tipari Viena 1864 
'
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mai mari familii avea cea mai mare trecere. De multe ori 
a fost trimis la Vodă sau şi la Stambul pentru interesele co- 
munităţei din Neamţ. şi chiar a altor comunităţi Israelite dia 
Moldova. Strada unde era locuinţa lui poartă şi astăzi nu- 
mele lui. | Si | 

D Kune Haimovici la 1858 imprumutase lermonachului 
Theofon, .vechilul Met'rei Neamţ şi Secol, 600 galbeni. 

2) Simcha  Ghebergher la 1858 erâ: tovarăş cu Nec. 
Nanu la posesia moşiei Grumăzești. 

2 Tot la 1858 Elie Zet Cerbu Zlatei ţinu orâuzile  mo- 

şiei Hangu, ca partaş de tovărăşie cu Sard. Nec. Albu. 

ALa 1859 Leizer Hohberg, a ţinut velnița moşiei Căciu-. 
leşii dela logof. Petrache Roset, (ca partaş). 

La 1863 proprietarul mosiei Hangu Kneajul. Leon do- 

nează evreilor de acolo teren de sinagogă la Răpciuni.. 

5La 1882 plecând din Neamţ la Palestina Marcu Leib 

Satinover cu familia, stariţa M-tirei Agapia Ivghemia Mica- 

Jevska, dete soacrei lui Satinover. 10 galbeni şi se despărțiră 

plângând, trăind ca surori. | 

6) Judecătoria ţinut Neamţ No. 5005 a legalizat kizeşie 

jidovului Mendel sin David Lipţcanu pentru Simion Conslan- 

tinov de a-i se slobozi 2500 lei câștigați dela Th. Theodor 

prin hotărârea divan. apel. 1853. 

7) Tot această judecătorie în acelaş an prin No. 5194 

a legaiizat kizeşie dată de Vigder Zet Aron, sfatului orăşă- 

nesc din Piatra pentru Comisul Dimitrie Iconom, care a luat * 

în antrepriză căsăpie şi munjerie. | 

5) Judecătoria 'Disir, Neamţ No: 7436. Inscrisul,. prin 

care evreul losub Roţăşanu, din târgul Neainţului, trece cătră 

d-iui lon Manoliu garanţia sa făcută în fondosul bolților, cu 

locul lor, ce are în acest târg. şi întărită de acest Tribunal 

sub No. 133 la 18 Noembrie 1859, cu dreptate de a ga- 

1) Adaus Bulet, ofic, 1858 No, 20, 

2) Constituţionalui | 1858 laşi No, 13. 

3) Bulet. ofic. 1855 No; 30, 

4) Bulet. ofic. 1859 No. 33. 
5) Emigrantul An. | 1882 No. 42. 

6) Buletin toaia publ. ofic. a prin 

1) ldem, : 

8) Monitor oficial An. III 1860 No, 63, 

Tom, ]i 

țip, Moldovei An. 23 No, 4 anul 1855,
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ranta d-lui Manoliu la împosesiunea vre uneia „din mofiile 
“Mănăstirei, legalizându se sub No... se publică spre ob= 
ştească ştiinţă. 

I)K. K. Ana Balş trece la 1863 în dreptatea bancheru- 
lui Laba Mocă!, bezmenului de pe proprietatea moşiei Mă- 
răţei cu târgul Pietrei, pe timp de 3 ani. 

2 La 1874 comuna Piatra împrumută dela bancherul 
Herşcu Chaimshon 80.000 lei, 

5) La 1881 un evreu din Buhuşi scăpă de moarle si- 
gură pe :1. Măcărescu proprietarul moşie: Blăjeşti, la crăşma 
unui grec din satul Manole, ce era să-l omoare. 

î) In Septembrie 1899 Riven plapomar a găsit o grotă de 
1700 lei la redat. 

5) La 1886, u.: bucătar dela Dim, Lalu, furând o hârtie de 1000 lei şi venind cu ea s'o schimbe pe 100 lei la Isr. B. Kreizel, acesta îl denunță direct polijiei şi se des-cperi faptul. Ă | 
Din toate aceste fapte aratate e destul a constata că toţi trăiau cu evreii în bune legături, se serveau de ei în a- faceri, îi intrebuințau ca administratori averilor şi se cumulau foarte ds de bunătăţi şi binefaceri reciproce: trăind ca a= devăraţi fraţi unii cu altii. | 
Vorbind de traiul frățesc ce evreii au avut totdeauna cu populaţia creştină dau copia a unor acte de garanţie ce locuitorii creştini au dat pentru evrei din acele comune : 1, 2, 3. 

Timbru 20 para 

Mărturie 

Sub iscăliţii locuitori din sulu Vadurile n:ărturisim către Oaor cărmure pentru Jidovul lancu sn Avram ce se află Ccrăşmar în crăşma negustorului Aviam sin Haim bt din satul Vaduiele, arătăm că fiind sărac neavând nici un fel de 

  

1) Foia de publicaţii oficiale laşi An, V 1863 No. 18, 2) Vezi darea de seamă al comunei Piatra 1874, 3) Fraternitate An, II! 1881 No. 47, 4) Revista Isr. | pag. 472. ” 5) Revista Isr. An, | 1886 No, 15, 6) Adm. Financ, de Neamţu. Dosarui Rectiticărilor Patentelor 186], 
p Posesia mea AUTORUL,
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sprijin de nicăeri, arătăm prin punerea degetelor noastre cele 
arălate spre a fi scutit de asemene plată, 

1861 Mai 12. 

Urmează iscăliturele a 11 locuitori truntaşi. Comuna 
Vaduele. 

Iscăliturele. de faţă fiind subscrise în fața noastră sunt 
adevărate şi legale. | 

Urmează iscălit. Primarului Ştefan Guriţa—Gh. Ghisman 

No. 81—1861 Mai 12 (L. $.) 

Asement mărturisiri sunt multe la dosar —Autorul. 
E 

Timbru 20 para 

» Mărturie 

Locuitorii acestei comuni Stejaru dăm aceasta mărturie 

d-lui sub-prefect că -acest Jidov Zalmăn sin Moise din a- 
ceastă comună că se află sărac, prin care ;noi tălenii dăm 

această mărturie şi adeverim prin iscăliturele noastre a lo- 
cuitorilor şi din partea judecătorii săieşti şi a Vornicului a- 

cestei comuni. 

1561 lunie 4. 

Neculai Grăbincea 

Semnaţi : Neculai Miron | Judeţi 

(L. $.) 

Ilie Coşulă Vornic. 

mţu, Dosarul Rectiticărilor Patentelor [No. rupt), 1) Adm. Financ, de Neamţu, Patontelor [No. rup
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Garanţie 

Subsemnaţii locuitori în comuna Gărcina, garantăm d-lui 
Avram Zeilig. Onorabilă primării locală va mijloci localui 
competent spre ai se elibera cuvenita lecenţe psntru a fi slo- 
bod se vândă băutură spirtuoase.. | 

Noi constituindu responsabil pentru ori ee abatere sau 
contra venire din partea numitului de legile şi regulamen- 
tile sus cetdte. - | . 

Despre care urmează ale noastre subsemnături, 

5 Subscrieri. — 

ROMANIA 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂRCINA 

Prezenta garanţie fiind sub adevărată sub semnături se 
confirmă de acest oficiu, 

Priniar, /ndiscifrabil, 

No. 480 . 

1873 lunie 18 

= 

In foaia de publicaţii oficiaie laşi V 1863 No. 18 găsim pe Ana Bal; Lifescu proprietara târgului dă contract pe 3 ani a bezmenului lui Laba Mocăl, | 
„In edausul Buletinului oficial No. 52 din avul 1859 în- tărit de Judecătoria „Neamţ No. '3685 Maiorul Gh. Roset Roznovanu împosesuește lui :Moise Hijanu moşia Rosnov pe . 3 ani cu 975 galbeni pe an. | 

Prefestura jud. Neamţ No. 5174, April 20, anul 1873 către Preşedintele comitetului permanent. Subscris . Rozno- Vânu, a'ată că Moise lancu Rigler, garantează cu casele sale pentru Nec. Stănescu, expeditorul Plăşei Muntele. | In enul 1875 Em. Albu a vândut lui Avram sin Haim dreptul orândei dela Vaduri pe timp de 3 ani, 
In anul 1902 Prefectul 'Th. Doi ncescu fiind grav bolnav, a rugat pe evreii a face rugăciuni în sinagogi.
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Coroanele depuse de evrei la ocaziuni funebre 

D In anul 1891 când muri nemuritorul Mihail Kogăl- 
niceanu, d-l Adolf Wortman a depus o frumoasă coroană, 
în numele evreilor din Piatra, scris pe bande: Promotorului 
«mancipărei evreilor, «venerațiune şi recunoştiință». 

In anul 1896 murind mult regretatul Dr. Dim. Cânte- 
mir. comunitatea israelită a depus o frumoasă coroană. 

| 2In 19 Mai 1913 când sa desvelit statuia marelui şi 
nemuritorului Mihail Kogălniceanu în. Piatra, comunitatea 

Israehtă locală a depus o coroană în semn de recunoştiinţă. 

In anul 1898 când a murit simpaticul Co/onel Gioseanu 
Grigore, care iubea pe toţi soldaţii săi fără deosebire de 
religie, neştiind de ură, secţia „Pionul“ a lansat apel, a ur- 

mat cu drapelul secţiei-iar comunitatea Israelită a depus o 

frumoasă coroană pentru care soţia d-lui Colonel a muţumit 

atât preşedintelui secţiei cât şi comunităţei Israelite. 

Când muri fostul primar Theodor Dornescu, care  ase- 

menea ma ştiăt de ură contra evreilor, comunitatea Israelită 

a depus o frumoasă coroană. e | 

Asemenea comunitatea Israelită locală, a depus coroane 

când au murit simpaticii şi iubiții bărbaţi M. Stamati V. 
Trifu (Directorii iiceului local «Petru: Rareş»), precum şi sim- 
paticul şi iubitul regretat Ermil Zaharia. 

3)ln anul 1909 Aprilie în 3 zile murind aci ilustra şi 

mărinimoasa Domnița Elena Al. Cuza (care era stabilită 

aci în propria ei vilă). Eu fiind în comitetul enitropiei am 

lansat următorul apel redactat de mine. În zisul apel am 

rugat populaţia Israelită locală a se inchide prăvăliile, a nu 

se lucra în ateliere şi să conducem cu inimele cernite râ- 

măşiţele pământeşti până la gară. 
lată copia apelului : 

  

1) Ziar <Emanciparea» | No. 3, 
2) «Informatorul> ! Anul 1913, . 

3) Ziar <Reformatorul» din 21 Aprilie 1924,
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EPITROPIA COMUNITĂŢEI ISRAELITE 
. din PIATRA-N. 

Prinos și veneraţiunea 

Reposatei Domniţă ELENA CUZA 

"APEL 

IUBIȚI CORELIGIONARI | 

Pătrunşi de cel mai mare durere, vă facem cunoscut, 
ețerna adormire, întru fericire, a ilustrei, virtuoasei şi mări- 
nimoasei Principese Elena Cuza, soţia Gloriosului Dom- 
nitor Alexandru loan | Cuza; Regenaratorul Ru- 
mâniei. — 

Această mare perdere a aruncat ţara inlr'un doliu ge- 
neral căci steaua speranțelor celor suferinzi, s'a stâns pentru 
vecie. 

Fraţilor ! - Indeajuns vă este cunoscut sentimentele Şi 
solicitudinea de generositatea şi înalta filantropie ce acest 
nobil suflet a arătat întotdeauna şi către Coreligionarii noşirii 
din întreaga ţară şi fiind aci stabilită contribui pecuniar la 
toate nevoile obştei ori de câte ori i s'a solicitat ajutor. 

Aşa dară trebuie să ne îndeplinim pioasa datorie şi ca 
sentimente de: respect, atecţiune, omagiu, veneraţiune şi re- cunoşliinţă către această mărinimoasă Domniţă ; să lăsăm dar toate ocupaţiunele, înch zână prăvăliele şi alelicrele noastre şi cu inimele cernite să conducem astă-zi oarele 4 p. m. ră- măşiţele ei terestre până la gara locală, unde von: depune lacrimele noastre de durere şi de ctern regret pentru mama suferinzilor şi mama României. o 

Eternă şi bine cuvântată fie memoria ei, amin! 

COMITETUL. 
Piatra-N. 3/16 Aprilie 1909, 

  

- 1) Apelul era într'o ramă îndoliată,
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Am cumpărat o frumoasă coroană din partea comuni- 
tăţei şi eu cu membrul Leibe/ Flafner am dus'o depunând'o 
pe corpul ei, înmănând tot odată veneratului ei frate 7/eo- 
dor Rosetti şi scrisoarea din partea Epitropiei Comunităței 
pentru care veneratul ne a mulţumit foarte mult. 

la'ă acea scrisoare : | 

Scrisoarea Comunităţei Isr. din Piatra-N., către dl Th. 

Rosetti trațele Principesei Elena Alex, loan 1 Cuza 

Piatra-N, 2 April 1909 

Venerate Domn Th. Rosetti 
! LOCO 

Subsemnaţii membrii Epitropiei Comunităţei Israelite 

locale, pătrunşi de cea mai profundă amărăciune şi conster- 

nare, cu doliu pe inimă, vă exprimăm respectuos, în numele 

întregei noastre comunități, profundele noastre regrete şi. 

sentimente de durere, pentru această mare perdere nerepa- 

rabilă, ce odală cu întreaga ţară, noi şi Dv. a-ţi simţit prin 

veşnica repauzare a. ilustiei D-. surori, Augusta Domniţă 

Elena Cuza. 
Ca sentimente de recunoştiință şi pioasă veneraţiune, 

avem onoare a vă transmite o coroană din partea 'Comuni: 

tăţei noastre, rugându-vă cu adânc respect a o depune pe 

mormântul ilustrei mame a suferinziler şi a României. 

Fie ca meritatele fapte filantropice a Măriei D-sale să 

vă aline durerea sufletească ce o simţiți şi la care durere 

participăm şi noi, înscriind'o împreună -cu gloriosul ei soț 

Alexandru loan | Cuza, în cartea de aur a comunităței noastre, 

Suntem al Dv. prea plecaţi servitori, 

Cu cel mai adânc respect, 

Preşedintele Comunităţei Isr. din Piatra-N. 

Dr. L. ŞTEIN 

Dă
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La 15 Aprilie veneratul frate al mult regretatei Dom- 
nițe 7/. Rosețți a adresat din Bucureşii e scrisoare de mul- 
țumire comunităţei, adresată preşed Dr. Leon Stein. | 

lată copia acelei scrisori care sunt publicate şi în zia- 
rul „Reformatorul“ ce am pomenit : - 

Scrisoarea transmisă de d-l Th.. Rosetti ca răspuns la seri. 
sozrea Epitropiei Comunităţei Israelite din Piatra N. 

din 2 April 1909. 

” D-sale 

Domnului Doctor Leon Stein. 

- Președintele Comunităţei Isr. Piatra-N, 
Bucureşti 15 April 1909 

Domnule Președinte, 

Vă rog să bine=voiţi a primi pentru întreaga. Comuni= 
tate Israelită din oraşul Piatra, adâncele mele inulțumiri şi 
acele ale familiei pentru manifestaţia de dureroasă simpatie făcută de Comunitatea Dv. memoriei reposatei mele surori Doamna Elena Cuza. Sa 

Dacă ceva poate alina întru câtva cruda durere pe care o suferim cste compălimirea ce o întâmpinăm din toate păr- țile ţărei şi din toate treptele sociale. a | | 
Primiţi -vă rog Domnule Presedinte încredințarea senlti- mentelor mele de recunoştiință şi de deosebită stimă, 

- Semnati. 74, Rosetţi, 

  

In 2 lulie 1904 când sa făcut comemprarea de 400 ani dela moartea Marelui erou şi Voivod al Moldovei Stefan . cel Mare, în manifestul Prefecturei este poftit a lua parte şi . Preşedintele comunităţei cu drapelul ei | 
Preşedintele comunităţei d ]. Caro/ Nachf a lansat- apel către populaţia Israelilă ca să ieie parte la aceasta. (ri lată şi copia invitaţiunelor individuale ce Preşedintele a rimis:
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EPITROPIA COMUNITĂŢEI ISRAELITE “Piatra-N, 29 Iunie 1904 
DIN - - - 

URBA PIATRA 

Stimabile Domn, 

Avem onoare a vă.ruga să bine-voiția lva parte la 

Serbarea zilei 2 lulie a. c. pentru Comemorarea de 400 ani 

deia moartea marelui Erou şi Voevod al Moldovei Ștefan 

cel Mare care va avea loc în curtea bisericei Catedrale Sf. 

loan. la care Comunitatea noastră a avut: onoare de a îi în- 

vitată de către Onor.' Prefectura locală. : 

“Intrunirea noastră va fi la locuinţa D-lui Michel Juster, 

Calea Poznovanu, fix la ora Gia; m. de unde vom merge 

la Bulevardul dela Bistriţa; punct dela care se va face pro- 

cesiunea în .ordinea indicată prin programul autorităţei res- 

pective. ii 

Costumul de gală este vbligător. 

Cu stimă, - . 

Preşedinte, Carol Nacht -. - E 

i, Secretar, /. Schwartz 

  

In acea zi eu am lansat vn manifest redactat de mine. 

- Extrag numai cele esenţiale : p 

Prinos și veneraţiune 
Aniversărei al patrulea Centenâr a moarţei gloriosului 

o Voevod Stefan cel Mare 

„Iubireo, recunoşuiință, devotament şi vencrajiune Tolerantului, generosului, 

: nobilului şi mă» inimosului papor Român“ 

Un. Domn: ce îace gloria unui popor 

este totdeauna iubit de popor. 

- D. Bolintineanu 

Astă-zi 2 lulie 1904 se împlinesc patru secole dela 

moartea zceluia, care prin înţelepciunea şi eroismul său ne- 

întrecut, ficu'să fie temut, respectal şi admirat de duşmani,
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iubit de popor la gradul de evlavioasă îuchinare şi eterni= 
zat cu cea mai distinsă veneraţiune, iubire, recunoştiință şi 
profund respect de întreaga suflare a naţiunei Române; 
între care și noi Evrei Români avem fericire a face parte. 

Şi noi Evrei Români împărtăşim din inimă festivitatea 
poporului şi naţiunei Române, salutăm cu emoţiune această 
memorabilă zi şi o sărbătorim alăturea cu toţi fii buni ai ţărei. 

Nu trebue uitat că la facerea și ridicarea statuei în laşi 
a acestui celebru Domn, Evreii din toată țara au contribuit 
cu sume foarte mari, eternizând cu iubire şi veneraţiune nu- 
mele şi faptele unui mare Domnitor al Patriei lor. 

Ştiut este că Evreii n'au lăsat ocazie spre a-şi manifesta 
simpatiile şi recunoştiința lor către patria şi suveranii lor: 
fiind cei mai supuşi, devotați şi sinceri în devotamentul lor 
pentru progresul, aspirații şi fericirea României, scumpă şi 
mult iubita noastră Patrie. , 

In privinţa patriotismului şi sacrificiilor aduse de Evrei 
țărei Româneşti, se ştie că în timpul Zaverei dela 1821, ei au 
rescumpărat boeri şi ţărani, robiţi de Tnrci dându-le liber- 
talea, asemenea rescumpărau dela Turci odorele bisericelor, 
înapoindu-le celor în drept. 

In anul 1848 Evreii: Daniel Rosenthal, Saie Senders, Lăzărică Zaraful, Davicion Baly, lehuda Barbu Iscovescu şi alţi, şi-au sacritieit viaţa, pentru cauza poporului Român, salvând capii revoluţiunei. 
La 1857, când s'a săvârşit fericita unirea Principatelor, Evreii au contribuit şi ei la realizarea acestui mare act na- țional.  _: 
In timpul ocupaţiunelor armatelor străine, Evreii din venitul Comunităţilor au susținut parţial acele armate cu provizii. quartăluire şi spitalelor militare a acelor armate aflate în ţară. 
La 1866 Evreii au contribuit la împrumutul Naţional de 30 milioane capital indispenzabil pentru reorganizarea tărei, , 
In annl 1868 Evreii au cortribuit cu sume mari, pentru cumpărare de ârme necesare armatei, 
In anul 1877 Evreii de asemenea au contribuit cu sume mari, rechiziţii, ambulanţe şi cu sângele lor pentru indepen- denţa României.— Asemenea când era foametea ori alte nevoi, 

7
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Evreii au contribuit precum şi pentru ridicare de monumente 
glorioşilor Voevozi sau bărbaţilor mari ai ţărei. A arata 
toate faptele patriotice săvârşite de Evrei ar fi pentru mo- 
ment imposibil a le enumera pe toate. | 

Suntem fideli şi devotați cu corp şi suflet scumpei 
noastre patrie, pentru a căreia progres şi fericire am con- 
tribuit, conlucrat şi vom lucra cu cea mai mare dragoste. 

_ Inainte de-a, încheia acest articol, ne simţim datori a re- 
aminti două fapte importante din timpul acestui mare şi glo- 
rios Donin, care au legătură cu istoria Evreilor din ţară şi 
jată aceste sunt: | 

1). In scrisoarea lui!) Ştefan cel Mare către Principele 
Polon Alexandru laghello de Litwania, din anul 1498, 
„între altele zice : „De asemenea să ştiţi că Ambasadorul 
„grației Voastre, acest diac Bohus, a găsit în Moldova ia 
„un Ovreiu (Jida) o doamnă polonă, rescumpărată din robia 
„Tătărească şi neavând bani ca să plătească Ovreiului; a pus 
„Chizeş pe boerul nostru Theodor staroste de Hotin, pentru 
„suma de 120 gulbeni Ungureşti roşi, obligându-se prin în- 
„scris a trimite datoria la Hotin la ziua Inălțărei Domnu- 
„lui. aşa dară grația voastră să porunciţi acestui Bohuz a 
„urma cu plata“. - 

Din acest document se deduce lămurit toleranța glorio- 
sului Domnitor faţă cu Evrei' din ţara sa. - 

| 2) Ştefan cel mare, fiind pe patul de moarte, neavând 
încredere în orice fel de m:dic. chemă şi un medic 2) Evreu 
al Hanului Tătăresc, pentru căutarea lui.; 
- Din ambele aceste două fapte. ce am arătat aci, rezultă 

clar că Marele Ştefan a fost nu numai tolerant dar şi iubi 
tor chiar de Evrei. Aşa dară sa'utăm cu veneraţiune memo- 
ria ilustrului şi gloriosului Domnitor Ştefan cel Mare, al că 
reia amintire istorică n: este scmpă şi bine-cuvântatâ, 

Ajute omaipotentul creator ca viitorul să fie mai rodi- 

tor în fapte imăreţe şi glorioase pentru ţara şi Dinastia spre 

progresul şi fericirea Patriei noastre ! 
_ Trăiască şi întlorească România ! 

Trăiască M. S, Regela Carol I1.! 
Trăiască M. S, Regina Elisabeta ! 
Trâiaseă şi Oreasci Augusta Dinastie ! N 
Trăiască Guvernul Român şi Autoritățile locale şi din toată țară! 

: IOSEF KAUFMAN (Cronicar) 

1) Arhiva Istorică Românie Tom, | partea 1, pag. 82-83 idem Uricariu Co- 

drescu T, 8 pag. 81. . 
1) Documente Hurmuzaki Vol, 8 pag. 40.
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In anul 9 April 1924 serbându-se afipirea Basarabiei, 
Epitropia Comunităţei Isradlite a lansat o circulară către py- 
pulaţia Israclită locală “şi întreaga suflarea Româneascâ. din 

„„ acest oraş au serbat - cu mare fast această memorabilă zi, 
+ fiind atuncea preşedinte al comunităţei regretatul /osef Da- 

„ Vidovici. Si RE | 
In fiecare an în marea zi de 10 Mai Epitropia Comu- 

nităţei Israelite locale lansează circuiare căire populaţia Evre- , 
„iască din oraş, prin care este rugală a lua parte la Te-Deum 

- ce se oficiază în faţa autorităţilor civile şi militare în templul 
Lipseanilor. Din anul 1864" am găsit o adresă a Onor, 
Prefecturei. lată copia : , 

PRINCIPATELE UNITE ROMÂNE 
" Epitropia Comunităţei Israelite Oraşului Piatra 

o | 1864, No. 45 August 30 

“Domnule Prefect! 
Subsemnaţii membri Epitropiei Comunităţei Israelite din acest. oraş, avem onoare a vă face învitare, să bine-voiţi a „asista astăzi la. 7 ore. la sinagoga din ulița mare, având a „se celebra un Te-Deum în onoarea -Măriei-Sale Principele nostru: Domnitorul Alexandru loan 1. 

„um Primiţi ete, iscăliți '2 iscălituri evieieşli şi 2 roimâneşii : "Josef Floişie şi Flerş Liberman. “ | 

- In ziua serbărei eroilor după terminarea serviciului -re- ligios atât în biserica şi cimitirul creştin, apoi publicul por- neşte la cimitirul: Israclit unde se face serviciu religios cu- discursuri etc. 
Asistă şi aci toată” lumea civilă şi militară precum şi şcoalele. | Sa „ Tinerimea Israelită din Piatra a fost în primul rând care a unit glasul ei de protestare cu acel al tuturor Românilor, la meetingul organizat de Uniurea Culturală, trimițând pro- testul d-lui Ratiu. | 

  

1) Originalul este în posesia mea—AUTORUL, 2) Ziar „Vocea Dreptăţei“ VUl No, 10 din 1892,
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Anexe talente 

Intre persoanele care sau distins prin taleniul lor este 
şi fiul meu fir. O. Kau/man-Cosla din Bucureşti, care pentru 
descoperirele sale a fost laudat de toate ziarele mondiale şi 
din ţară precum „Lumea“, „Dimineaţa“, „Universul“, etc. 
precum se poate vedea şi în ziarul „£ga/ifafe“ care articole 
le reproduc aci: - 

- „Egalitatea* din.24 Septembrie 1926 

Consacrarea unui savani descoperitor 

Dr. Kuufman-Cosla, fiul cronicarului losef Kaufman din 
Piatra-N. care a făcut cercetări profunde de 'laborâtor în le- 
gătură cu diabetul şi a descoperit :olul carbonuriei desoxi: 

dative în această boală, a fost chemat la Karlsbad spre a 

cerceta eficacitatea apelor de acolo. ăci la ui. nul congres 

internaţional de balneologie s'a făcu ce comuiiicare asupra 

carbonuriei desoxidative şi sa pus : h:siunea dacă apa se 

Karlsbad are efect nu numai asupra gliicozurici. «i şi asupra 

carbonuriei totale. Cum administra. a băilor Karlsbad nu 

cruţă nimic când e vorba să se lămurească efectul acestor 

ape celebre, ea s'a adresat, prin intermediul în;nisteru ui ceho- 

slovac al sănătăţii publice, d-rului Kaufman-Cosla, ' punân- 

au-i la dispoziţie toate mijloacele necesare spre a face ex- 

perienţe la faţa locului şi a vedea efectul curei de Karlsbad 

asupra carbonuriei, IN = 

Faculialea de medicină din Strassburg, la care lucrează 

acuma d-l Dr. Kaufman Cosla, ia acordat concediul cerut, 

şi d-lui Dr. Jean Roche, șef de. lucrări la iaboratorul de 

chimi€ biologică. Amândoi au fost la. Karlsbad, peniru. cer- 

cetările amirtite. a 

a: „Egalitatea“ 1 Ianuarie 1927. 

vu Oy > as - [] i 

0 nouă ilustrație medicala 

Soc, de chimie biologică a Frenţei a învitat pe d-l Dr. 

O. Kaujman-Cosla să facă o expunere la „Collsge de France“ 
din Sorbona asupra cercetărilor sale la Karlsbad, despre cari
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am vorbit la timp. Comunicarea a prezentat un mare inte= 
res prin faptul că a dovedit că prin săruri minerale se poate 
activa arderea din organism. Prof. M. Nicoloux, cunoscutul 
biologist francez, a arătat că lucrările d-lui Kaulmau-Cosla 
aduc un important aport ştiinții pentru cunoaşterea diabe- 
tului, şi arată că cercetările d-rului Cosla la Karlsbad sunt 
baza terapiei de mâine a. diabetului. 

_Prof. Mestrezat, dela Institutul Pasteur, a felicitat pe 
conferenţiar pentru sucecsul obţinut. 

Prof. Jarillies dela Sorbona, arată că prin metoda per- 
sonală a dlui Dr. K. C., se aduceo lumină nouă boalelor 
de nutriţie, 

Intre cei talentaţi se mai poate aminti şi pe A. £. Zisu, 
un talentat scriitor şi ziarist erudit şi autorul mai multor scri- 
eri de valoare, 

Intre binefăcătorii evreilcr din acest judeţ este nemuri- 
torul şi ilustrul bărbat Mihail Kogălniceanu. Intre anii 1857- 
1862 având fabrica de postav lângă Tg -Neamţ şi avea se- 
diul în târg, devenind adevăratul părinte al târgului. A lucrat 
pentru anexarea satului Humuleşti la târg. Intârg aflându-se 
98 ţărani Ţuţueni, supuşi Austriaci, Kogălniceanu lucra din răsputeri de s'au lepădat de supușia (Dosarul este în pose sia autorului), | 

EI a fostbărbat mărinimos pentru toată lumea. Pe acel timp târgul aparţinea M-tirei Neamţului şi la toate. antrepri- zele ce marele Kogălniceanu le lua la Motire, erau luate în tovărăşie cu evreii din Neamţ precum şi la fabrica de postav 
tot mecanismul îl forma evreii din Tg, Neanyţ. 

După cum voi arăta în descricrea Comunităţei Israelite de acolo. | 
Veneratul Mitropolit al Moidovei a trimis o circulară protoereilor din Moldova precum şi Onor Protoeriei ținut Neamţ, prin care arată că a fost sezizat de Sfântul. Sinod că în ultimul timp agitaţiunile antisemite au reînceput şi că printre cei ce se dedau la agitaţii ar fi şi preoţi. 
Cum asemenea agitațiuni sunt păgubitoare nu numai prestigiului Statului şi liniştei ţării, dir mai ales demnităţei



Rolul şi traiul Evreilor cu Români din Jud, Neamţ 95 
  

  

preoţeşti Sfântul Sinod cere să se ia-măsuri ca preoţii să se 
abţină dela orice manifestaţie antisemită. 

Faţă de cele aratate de Sinod Mitropolitul a atras aten- 
țiunea preoţi'or că e interesul misiunei preoțeşti ca ci să nu 
parlicipe la agitaţiuni. (Ziar „R+formatorul“ 24 Dec. 1928). 

In anul 1928 Ingineru! Conrad Camner, proprietarul far- 
macivi „La Speranța“ în memoria părinţilor săi donează Co- 
munităţei Israelite locale medicamentele furnizate în comptul 
Comunităţei, în lunele: Sept., Oct., Noemb. şi Dec. 1928. 

In societatea „Căprioara“ a vânătorilor din Jud. Neamţ 
(1906) figurează şi Evrei: Mendel Ferşcovici, Sig. Ferşco- 
vici, M. 1. Ipcar şi Moscu lacoby. 

In societatea „f/antropică Bistra“ de aci (1901) al lu- 
crătorilor făbricei Bistra, având de scop ajutor reciproc, în 

comitetul societăţei figurează ca vice preşed. M. Moscovici, 

casier, comptabil Nathan Engelberg, controlor |, B. Pascal şi 

Epitropii M. Blum şi ]. Muller, 
In societatea comercianților chiristegii de aci (1889) între 

membrii figurează şi Evreii : M. B. Catz,los. A. Naftalisohn, 

H. Abramovici, Meir Avram. Berel Engelberg, Avram Idel 

Şor, Simon Krohn, Rafail Weinberg, Pavel Cantaragiu (inzler), 

Şmil Sigler. L. Altein, Leiba Krohn, Meir Inzler, $mil lţic 

Katz şi Herş Kotler. - 

La venirea lui Vodă şi evreii de aci au obiceiu a ieși 

în întâmpinare cu pâine şi sare sub o parapelă. ținând şi 

sfânta thora ornată cu argint. 
Aşa a fost când veni aci Vodă Mihail Grigore Sturza 

în anul 1847. La 3 lunie 1865 când a venit Vodă Alexan- | 

dru I Cuza. La 31 lunie 1867 când veni iubitul Vodă 

Carol I, apoi în anul 1869 când veni din laşi stând în 

gazdă la Nec. Albu. ldem în anul 1883 tot astfel făcându-se 

de Loja «Menorah» un arc de triumf. 

La banchetul dat în 20: Mai 1892 de către consulul 

1) Ziar „Vocea Dreptăţei* VIIi No, 10 din 1898,
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Român în Geneva, învitându-se şi studenţii evrei, între care 
şi studenlul în drept Siegler din Piatra. | | 

Cu ocaziunea . seniicentenarului Liceului „Pe tru-Rareş* 
1919 girecţiunea Liceului a învitat pe toţi părinţii elevilor 

„care au frequentat acest Liceu precum şi pe foştii elevi între 
care şi pe mine. lată copia Invitaţiunei, 

Direcțiunea Liceului „Petru- Rareş“ din Piatra-N. i 
No. 405—1920 Mai 20 
Su Semnat Director, M Stamatin 

Domnule iosef Kaufman 
Streda Carol 202 N LOCO 

N 

la zilele de 13 şi 14 lunie:ia c. şcoala noastră ÎŞI ser- 
bează aniversarea de 50 ani de existenţă. Aducându-vă a- 
ceasta la cunoștiinţă, vă rugăm a participa şi Dv. Alăturat 
am onoare a vă înainta şi un program al acestei serbări, 

Toţi părinţii elevilor şi aesi cari au frequentat acest Liceu 
sau grăbit donând rhuzeului acestui Liceu felurite obiecte 
scumpe. Intre donatori remarcăm pe D nii: Abramovici B, 
Arthur, Abramovici Leon, Abramovici Aurel], Alter |. Isac, Bandel, Beir Kiva Leia, Bercu losef, Buchhalter L, Eisenberg | 
Samuel, Dr. Fischer, - Fischer. Solomon, Fondianer |. Izu, „_Griinberg Ronetti, Ghelbert Aron, Helman Avram, lackerka-: ner Samy, Lieberman |. A. Locker A., Locker Leon,. Lupo: Vici 1. Dr. Aureliu Lupu, Mandel Leon, Pălărieru |.,. Renert R., Stark S., Sperber A,, Sol. Frima. Sol. lancu, Semo Marcu, Strich M, Segal Rifca, Şapira |. Albert, Dr. Tanenţapf. 

In comitetul alcătuit al Liceului figurează M. Semo. Dintre donatori figurează cu bani firma Marmorosh Blank cu 1500 lei, Herman Codel 314, Marco Semo 500, Dr. Ta. nențapt 100, D-na F. Abeles 60. Al. Stark 40, Strul Ancel- sohn 15, H. Codel 37, Eisenberg S. 15, Sutrin S$. 30.. - Între persoanele cu liste figurează Dr. Ştein 103 lei, Codel Herman 400, Dr. Tanenţapt 141, Lâbensohn Solomon (tipograf) 83, Faibiş Friedman 105, Berman Lazăr 200, Braunştein Avr. 200, losef Bergher 333, losef Zingher 96, Rosenbaum Moritz 66, -Meir Kuler 300, Polack Albert 220,
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Fraţii Polack au donat 200, Marcu Semo a douat 810 şi 
Dr. Tanenţapt a donat 100, iar Iosef Kaufman autorul cro- 
nicei a donat numeroase cărţi şi documente „vechi, tabiouri 
vechi, scrisori vcchi etc. etc. pentru care sunt amintii în A- 
nuarele Liceului. Adresând următoarea scrisoare care este 
reprodusă în cartea „Aniversărei semicentinarului Liceului “ 
„Petru-Hareş“ din Piatra N. (1869-1919) pag. 390-391. 

Asemenea şi scrisoarea regretatului Dr.Herman Erdreich 
din Bucureşti care zice : Ri Aa 

Slava umbrelor măreţe, care acum :50 de ani, 
Mi-au în tinereţe, cultul dragostei de neam. 

Tot astiel de scrisori au mai adresat D-nii: Emanuel 
Lupu laşi şi fratele Basile Lupu, Inginer Calman, lancoviei, 
Postelnicu Sever, Jean Redler (avocat). Aurel şi Eugen Lupu, 
Sol, Rosenştein, Elvira Jannes, Alexandru şi Mircea lptar, 
Marcu Romaşcanu, avocat Postelnicu, Mayer Carol. . - 

— 0— 

Am omis a ariâla că Debora Rosenzweig a fost moaşă 

"în Piatra-N. şi 7auba Zingher în Tg.-Neamţ plătite de co- - 

:ună (vezi Dosarul Primăriei Piatra No. 186 litera K a-. 

nul 1854), | | 
La expoziţia din Paris 1900 membru comisiunei expozi- 

ției a fost Abr. Lipa luster numit de guvera. 

Membru delegat al Primăriei Piatra este d-l M, 7. Ipcar 
(ajutor de primar). , 

Rudolf Ferester funcţionar la corpul porlăreilor din 

“Piatra-N, etc. 
—0— 

In tabloul avocaţilor evrei din acest judeţ sunt : Catz 

Elias, Copelovici Iulius, .luster Leon (doctor), Klein Wil. 

helm, "-şoara Lupu Fedora Lucia, Stark Alexandru, Wein 

traub Leiba, Zucher Lucia, Wilhe Fr. Wilhelm.:şi Bacal, M 
Avram. 

—9-— 

Intre dentţişti sunt următorii Evrei: -Dr. Robert „Tanen- 

fapf, Rebeca Braun. Carol Herșcovici, Strul Iliescu, . D-șoaţa 
Claudia Ditgartz, D-na Rosa Dr. Ralf. 

Tom, | 1
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„___„Reminiscenţe 

In anul 1881 şi evreii de aci au serbat cu mare fast In= 
coronarea Regelui Caroll.  * - 

In anul 1912la serbarea de 10 Mai (anul al 31-lea) dela 
Incoronareu Regelui Carol 1 în programul serbărei al Pre- 
fecturei locale la punctul 19 comunitatea Israelită învitată fiind 
a lua parte la serbare.. a 

In Octombrie 1914 murind G/oriosui Rege Carol Ievreii 
de aci alăturea de populaţia creştină au purtat doliul ţărei 
au făcut requierm la templu unde a asistat populaţia evreiască 
unde Dr. Wolfshaut a ţinut o cuvântare şi când s'a şi făcut 

„ rugăciune. pentru odihna sufletului marelui Voivod. 
„lată şi adresele de condolăanţe trimise M. S. Reginei 
Elisabeta, M. S. Regelui Ferdinand I şi scrisoarea d-lui losef 
Weinrauch către M. S. Ferdinand al României: 

Iată câte-va telegrame expediate atât reginei văduve cât şi M. $. Regelui Ferdinand. E 

Majestății Sale Reginei Elisabeta 
| Bucureşti : 

Cetăţenii israeliți din Piatra-N. întruniți azi în templu au oficiat un requim pentru Inişiea cerească a marelui şi iu bitului nostru rege Carol |. In aceste momente de înlristare , gândul nostru se îndreaptă către Majestatea Voaslră cu ru- gămintea să ne permiteţi a exprima Majestăţei Voastre con- dolean!ele noastre adânc simțite pentru perderea suferită. In numele Comunităţii Israelite din Piatra-N, 

Preşedinte, Solomon Drimmer 
+ 

Majestăţei Sale Regelui Ferdinand | 

Bucureşti: 

Cetăţenii israeliți: din Piatra-N. oficiind astăzi un. requem pentru liniştea cerească a marelui şi gloriosului nostru rege Carol 1 îşi îndreaptă privirea către Majestatea Voastră MoOş-
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tenitorul tronului cu rugămintea ca să îngăduiţi a exprima 
Majestății Voastre condoleanțele- noastre pentru marea per- 
dere suferită de ţară. 

Tot odată îndreptăm  rugăminţile noastre către bunul 
D-zeu ca să facă să prospere şi să mărească pe Majestatea 
Voastră pe Majestatea Sa regina Maria şi pe Alteţele lor 
regale membrii înaltei familii Regale. 

Trăiască România, Trăiască Regele Ferdinand |. 
In numele Comunităţei Israelite din. Piatra-N. 

Preşedinte, Solomon Drimmer 
* 

 Majestăţei Sale Ferdinand | 

Rege al României 

Bucureşti 

Adânc mişcat de marea nenorocire. ce loveşte întreaga 
naţiune Română prin perderea Prea Scumpului şi Prea iu- 
bitului ei Rege Carol | Augustul Vostru unchi împărtăşesc 
nemărginita durere a majcstăței Voastre, exprimându-mi sen- 
timentele de adâncă jale, de neclintit devotament şi de-pro- 
fund respect faţă de întreaga Dinaslie, iar Majestăţei Voastre 
vă urez mulţi ani în d:plină sănătate pentru a putea îndeplini 
greaua misiune la care suntrţi chemaţi astăzi, pentru a con- 
tinua marea operă întru îndeplinirea menirei neamului. 

Al Majestăţei voastre Prea supus serv. 

! A ss, Josef Weinrauch 

Majestăţei Sale Elisabeta 
Regina României 

Sinaia 

Adânc mişcat de marea nenorocire ce loveşte pe Ma- 
j«statea Voastră şi întreaga naţiune prin perderea Prea scum- 
pului şi prea iubitului nostru Rege şi Augustul vostru soț, 
împărtășesc nemărginita durere a Majestăţei voastre cu multă 
jale, neclintit devotament şi profund respect, 

AL Majestăţei voastre prea supus serv. D= 

E | ss, Josef Weinrauch
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Astfel a fost şi când a muiit erudita şi savanta Regina 
Elisabeta etc. N RE 

Tot astfel s'a procedat şi în ziva de27 Septembrie 1915 
tot la requiemul. mult iubitului şi regretatului nostru Rege 
Carol 1. . | E 

În anul 1922 la Incoronarea Regelui Ferdinand s'a ser. 
bat cu cel mai mare fast. 
„În anul 1927 Iulie 21 murind Marele şi gloriosul . Rege 
Ferdinand 1 evreii în frunte cu comunitatea au purtat doliul 
țărei, făcându-se acelaş lucruri ca la moartea mult regrelatu- 
lui Rege Carol |. | | 

Fie memoria lor în veci slăvită şi blagoslovită amin |! 

Evreii medaliaţi din Jud. Neamţ 
re Kohn Iziel (farmacist): Dr. Mauriciu Moscovici (Steaua 
României), Dr. Aurel Lupu (fost medic spitalului . „Maria 

Aa __ Potlag com. Tarnăuca 
cavaler Ordin  Coroa- 
na României), Leon 
Insier agricultor . (ofi- 
țer Coroana României), 
lancu. Fensler sergent 
Major Balalion IV vâ- 
nâtori (serv:ciul cre- 
dincios cl. ll-a). D La 
«xpoziţia Naţională din 
lași, anul 1865 au fost 
premiaţi /lerscu Sfoler 
şi /uk-l Ciuborar (am- 

„bii din Piatra). La ex 
poziția din Paris (1899) 
au fost medaliaţi Avr. 
Lipa luster din Piatra 
și alți. /sidor Ornștein 
(Cavaler Steaua Româ. . 
niei), Edgar Sommer (Coroana României grad de ofițer), Siomund /Terşcovici (Coroana României grad de cavaler), B Abramovie, (idem, 

1) Expoziţia Naţională la i de loan lonesc „ Cai âni 

expoziia la Paulis Nafiona ş u. Catalog Productele Românie!,- 

   

  

  

    

Dr. Aurel Lupu
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Dr. Leon Ștein (cavaler Steaua României 1878), Leon Iuster 
Neamţ 1894 (idem), Dr Marcovici Mauriciu medi: Batal. 
cl. Il-a (Cavaler Steaua României 1878), Nicu : Weisman 
(mucritul comercial cl. | a), S. San/t (Director soc. Moara 
Doamna), Albert Weisman (Director tăbricei Moldova). 

Medalia expoziţiei Universală din Paris 1900. Moise 
luster fabrica de spirt (med. de aur),-£.. Rapaport fabrica 
de spirt (idem), A. L, /usfer (bronz) fabrică de țeseturi, 
M. Strich menţiune onorabilă (idem de bronz). Leopold 
Bach (perierie), Sigmund' Flerşcovici- (produse agricole), 
Berman luster (de argint), Ronetti Roman (argint), H Ra- 
paport (bronz pentru păduri), A, L, lusfer (bronzi păduri), 
Avram Renert (cavaler al ordinului Steaua României), 
losef Davidovici (idem), Al Starck (idem), Zeon Weintraub 
(idem). Aron B. Kazz (idem), Carol Friedman (idem), David 
Stambler (idem), Friedrich Davidovici (idem); A. Barid 
(idem), Mendel FHerşcovici (idem) şi Marzo Semo, o 

Dr. Oscar Kaufman-Cosla (Steaua României grad de 
cavaler) Serviciul credincios cl. l-a Manole Gutman, Flaim 

H. Leibovici, Froim Braunştein. ldem cl. il-a Faibiş $or, 
Avram Feinştein (April 1926), Trg.-Neamţ 4.. /ancoviui, 
Jean Wasermau, Leon Solomon. | 

__ DLa expoziţia din Paris menţionăm pe Pincu /acoby 
şi Pine Daniel apoi la expoziţia Jubiliară din 1905 meda- 
lii de bronz /H. Rapaport şi $. /Hlerşcovici. Diploma cu 

menţiune onorabilă So/. Singher (Bozieni), 1. Grinberg. 
(Girov), Flerş Flerer (Zăneşii) etc. etc. a 

Siguralmente trebue să mai fie mulţi medaliați, dar 

eu am făcut apel ca aceștia să mă înştiinţeze și nimenea 
nu m'a înștiințat, ae | 

1) Egalitatea VXIl din 1906 No, 50.
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INUNDAŢII 
Oraşul Piatra aşezat fiind într. munţi şi dealuri şi înconjurat fiind de Bistriţi, Cuiejdul, Borzogheanul etc. aceste upe nefiind fortificate, înec deseori acest oraș, mai cu seamă interiorul orașului care este aşezat ca îinir'» sire- chină (vale), suferă foarte les de: inundaţii. 

Ca să arăt toate inundaţiile ce a suferit a--st Oraș ar fi imposibil şi de aceea voi arăta numai pe cele mai principale. | 
In luna Aprilie 1823 a tost o foarte mare inundație (pohoi), când s'au înecat peste 30 de oameni. sute de case, grădini şi animale. 
In primavară anului 1863 iarăși a fost o asemene i- nundaţie, - 

i In luna Martie 1869-a fost o foarte mare inundație prin ruperea unui NOUT, Care veni ca un părete pe apa Cuejdului, înecând copii, animale, case etc. fiind o mare catastrofă. | 
La 28 Iunie 1871 a fost iarăşi un pohoi mare. | In «nul 1873 de asemenea iar la 22 Iulie 1878 a fost iarăşi o mare inundație. | | 
In zilele de 2, 3 și 4 Mai 1881 a venit o mare inun.- daţie asupra orașului, răpind şi dărămând Suie de case. Tot orașul a fost în apă şi toată populaţia amenințată a fi nimicită cu averile lor. Tot astfel a fost şi peste 3 ani adecă în primele zile ale lunei Mai: 1884. 
In zilele de 3, 4,6,7 şi8 April 1897 iar fu o mare Cronica Comunităţitor Isr. din Judeţul Neamţ de losaf Kaufman cronicar Piatra-N. Tom, |.
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inundație din cauza ploilor torențiale, care au durat a: 

proape o lună incontinuu. 
Canalizarea de piatră al râului Cuejd se ruinase și a 

meninţa a îneca întregul oraş chiar şi! şcoala israelilă Ro- 

mână din strada Sub Petricica cra ameninţată în fiecare 

moment a se dărâmă din cauza valurilor apei ce băteau 

într'o acolo. a Sa 

Acuma 3 ani, în ziua de 3 lulie 1911 Bistriţaa inun- 

dat tot quartierul Mărăţei, cânl a fost o adevărată calas 

trofă, inecând sute de animale, case : şi :nimicind averea 

nefericiţilor locuitori: -  :  — pl a 

Acuma zilele de 25 şi 26 lunie a. c.. nau dispărut 

încă dinaintea ochiior noştri când atâtea străzi cu..:sule 

de locuiuţe au suferit o adevărată catastrofă, aducând la 

cea mai mare sărăcie zeci de locuitori, victime inundaţiei. 

Numai în partea drepta a Cuejdului ţin şi eu minte 

că au fost o mulţime de case îrumoase și grădini mari 

numite ale lui Laba Mocăl, Zaharescu, lenciu etc. morile. 

lui Popa Enache, Barcan etc. mai. multe zahanale (aba. 

toare pentru vite) şi alte multe clădiri și:toate aceste. au 

fost inundate și sterse de către valurile Cuejdului. 

Tot astfel -a fost şi pe malurile Bistriţei mai cu seamă 

unde este astăzi Bulevardul Regina Elisabeta unde au fost 

case, mori, grădini etc. - 
In 30 lunie 1911 a: fost o mare inundație în strada 

Mărăţei, Carol, Catargiu, Kogălniceanu, Sub Petricica şi 

Bulevardul Emil Costinescu încât:orice comunicaţie era 

întreruplă și nivi gara nu putea funcţiona. 

In anul 1914 de asemenea a fost.inundaţie mare dar 

nu ca în anul [91l. | Se 

In 30 lunie 1922 a fost inundație mare în str. Prun- 

dului, Rogălniceann, Mărăţei, Primaverei, Catargi, - Cuza- 

Voda rupându se toate podurile şi comunicaţia era: în- 

treruplă. i : 

Este o vorbă: „de foc poţi fugi dar de apă nu. te 

poți apăra nici odată“. - Sia 
« 
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IN CE NDII 

In timpul invaziunelor duşmane, orașul a fost dese 
ori incendiat şi prefăcut în cenuşă. | 

Aşia, Letopisitele Mold. vei, ne is'orisesc tă în timpul domniei lui Vodă Cantemir, oraşul fu ars ingrozitor de către Leșii şi Codrenii tâlhari, cari luptară cu soldaţii 
lui Vodă. 

In anul 1847 un foc îngrozitor prefăcu orașul în ce nuşă. Populaţia rămăsese pe drumuri, nimicindu li-se toată averea. 
Incendiul isbucni în ziua de 6 Mai, când se deschi- sese bălciu: anual, aşa că toată marfa se nimici în câteva ore. Lumea, spre a putea scăpa de acel flagel, fu silită a fugi pe dealurile Petricica. Cozla şi dincolo de Bistriţa în spre muntele Cernegura. o 
O mulțime de oameni periră în flăcări iar foarte mulți aut fost asfixiaţi din cauza fumului des, care îi omoră în beciurile unde s'au ascuns de groaza locului. | | Populaţia, mai cu seamă cea săracă, fu silită a se a- dăposti în corturi dealungul prundului iar cei înstăriți s'au retras prin mahalale. | 

„Atât din pricina acestui foc cât şi din motivul dese. | lor inundaţii, evreii în înţelegere cu malţi români din Strada mare, hotărâră să se mute dincolo de barieră, care duce la Român. Mai cu seamă boerii cari erau geloşi de D na Balş (propt'etara târgului), îndemnară pe evreii în acelaş scop, plâruind în comun întemeiarea noului oraş; luându se şi în privire că bezmenul d-riei Ana Balş Lă- țescu era destul de urcat şi oprimator. | „__. Aşa dară, cu toţii in «omun luară hotărârea a îate= meia nou! orâş. Deja lumea şi era pregătită ca să pără- sească oraşul. | D na Balş cra cât se poate de mâhnită, văzând că o- raşul ei atât de înflorit, va deveni un loc pustiu. Intristată fiind, ea nu mai ştia ce păsuri să facă spre a pulea re. ținea pe evreii dela planul funest ce ] COncepură. „Ea chemă pe credinciosul ei Marcu leşanu, care după puțină chibzuinţă, i dete următorul sfat: „Fă cunoscut.
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tutoror evreilor din târg, că dacă vor să se mutedin târg, 
să-şi ieie cu dânşii şi morţii de pe dealul Petricica”. 

Din această cauză evreii se văzură siliți a rămânea 
locului şi a şi clădi alte case în locul celor consumate de 
foc.iar D na Balş spre a le -veni în ajutor făcu un îm- 
prumut hipolecar asupra bezmenuiui la bancherul Laba 
Mo ăl şi împrumută pe fiecare nevoieş cu câte 20 gal 
beni spre a şi clădi altă casă. 

Numai pe Bercu Pângărăceanu, dela care isbucni focul, 
îl alungă din oraș, luându-i şi locul caselor sale. 

In noaptea de 9 lulie 1883 isbu.-ni un foc în strada 
Cuza-Vodă, arzând peste 30 dugheni. | 

In noaptea de 2 lulie 1885 iarăşi au ars peste 20du- 
gheni tot în strada Cuza-Vo=2. o | 

In noaptea de 14 lunie ;XS7 =u ars mai toată strada 
Mărăţei (azi Carol) peste 80 iozuinţe. - 

La 27 lunie 1888 a ars strada Nouă (azi - Lascar= 
Catargi). | 

In noaptea de 6 lulie 1889 s'au aprinscasele lui losub 
Cu'beci (strada Cuza-Vodă). din care cauză au ars peste 20 
alte locuinţe limitrofe. | 

In noaptea de 18 August 1891 au ars mai toată sir. 
Veche (azi Elena Doamna). 

In toamna anului 1898 au ars peste 30 dugheni în 
strada Cuza-Vodă. 

_In noaptea de Marţi spre Mercuri 26-27 Martie 1902 
orele 3 noaptea a ars aproape 30 case în strada Carol, 
focul a luat dela Vasile Munteanu ângă Leizer Griinberg. 

Alte focuri mari numai sunt de remarcat, - 

FOAMETEA 

Cronicelele ţării ne povestesc. 
In a doua domnie a lui Dumitraşcu Cantacuzin, era 

foametea mare în toată ţara, încât zăceau oamenii leşi- 
naţi de foame. , 

In timpul !ui Mihail Racoviţă 1827 iarăşi erao mare 
foamete,
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Imediat după holera dela 1831 şi maicu seamă după 

ceea din 1844 era foametea îngrozitoare. 
In anul 1866 de asemene a fost o mate foamete în 
țară, când statul se văzu nevoit a face un mare împru- 
mut, venind în ajutorul populaţiei. , 

De atuncea nu prea este de remarcal această pronie iar în schimb avem scumpetea prin carteluri şi înţelegerea fabr icanţilor, engrosiştilor şi negustorilor mici. cari zilnic ne jăfuesc, fie prin ridicarea preţurilor, fie prin cântărirea falşă și alte-abuzuri pruhibite de lege. Astfel fiind, aceste escrocherii constituesc pentru popor mai aceiaş gravitate ca şi foametea de odinioară. 

  

HOLERA 

Pe lângă ciuma din timpul lui Alex. Calimachi (1797), cea din 1813, cea din 1831 care seceră în toată Europa, în curs de 9 luni peste 7 milioane de oameni, mai avem de înregistrat pe acea din 1848. a câruia furie cum mi-au afirmat bătrânii, cra şi mai mare ca cele dintâi; ţinând 4 luni dearândul. 
Holera, se declară de obicciu prin cărcei, spasmuri, vărsări și diarie, | | | Omul lovit de ea își simțea arzându-i corpul și faţa şi cel mult până două zile era un cadavru. Ea fu adusă aci de pluiaşi, cari se întorceau din Galaţi ; — lăţindu-se astfel cu viteza fulgerului. 
l.eacurile uzitate erau pietre sau cărămizi încălzite în. foc şi aplicate pe corp şi la picioare, muştar pe stomach, . frecări cu spirt amestecat cu piper şi usturoi sau chipă- ruşi ; băutură de romaniță și spirtoase, alămăi, atumare cu oțet etc. 

. Atât comuna (proprietatea răzâşească) cum se numea pe atunci Cum şi comunitatea evresască îşi aveau frecatorii lor, tocmiţi ŞI plătiți de ei, cari trebuiau să se ducă unde erau chemaţi, îndeplinindu şi sarcina lor... Pentru a nu se molipsi de această boală, familiile celui
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lovit de această periculoasă maladie, de multe ori iugeau 
de acasă, lăsând pe cel lovit de acest flagel a muri mai 
mult de spaimă și disperare. - 

Zilnic erau până la 50 de morţi. 
Boala mergea crescând din zi în zi și lăţirea ei o a- 

tribueau evreilor, deci autoritatea de atunci dete ordin ca 
fâră multă zăbavă evreii din oraș să-şi părăseas ă casele 
şi a se muta pe câmp la rohat:a (bariera) Bacăului şi -a 
Romanului. Poruncit s'au aplicat. Evreii s'au aşezat, pe a- 
ceste locuri în corturi cu famiile lor, unde au staționat 
aproape 3 iuni, fiind păziţi de panţirii Ispravnicului, de a 
nu se întoarce în târg. | 

Şederea'lor la aer liber îi feri de orice pericol, astfel 
că numai simţiră nici o gravitate, pe când în oraș boala 
secera sute de suflete. potolindu-se foarte greu. 

Pe lângă boală se năpusti un all rău: „Lăcustele“, 
cari se năpustiră asupra ogoarelor, făcând mari stricăciuni, 
din care cauză s'a iscat şi teribila foameie, Evreii după 
poveţele primite dela rub'nii din Lemberg,- pentru îanlă 
turarea boalei, aplicau plăci de aramă pe pântecele celor 
loviți de spazmuri şi verige de acelaş melal pe corp. 

Aceste erau chiar singurul remediu care a revşit pe 

deplin şi acest remediu s'a aplicat creştinilor loviți de a- 

ceastă îngrozitoare boală. Astfel că această boală a dispă- 

rut după câteva luni şi în 13 August acel an evreii iso 

laţi şi puşi la carantină s'au reintors în orașla vetrele lor. 

In anul 1866 Holera veni din Constan inopol şi ndusă 
aci tot de plutuşii reîntorşi din Galaţi. Contra plutaşilor 

S'a format carantină la bariera Bacăului. S'a rărit popula- 

[ia oraşuiui prin mahalale. S'a oprit înghesuirea credin- 
cioşilor în biserici şi havre. Sa înființat spitaluri holer- 

nice. Doctorul oraşului Dr. Ghering şi subehbirurgul său 

losub Blumen bărbier au desvoltat multă muncă pentru 

mântuirea bolnavilor. Tot asifel a fost înlocmit de co 

munitatea evreească vestitul subchirurg lancu Trachtenber g. 

In anul 1892 se ivi boala holereinumită „influenţa“, 

Primarele de atuncea răposatul Emanoil Albu. înființă 

spital de izolarea, opri. înghesuirea pioșilor în b'serici ŞI 

sinagcgi, opri mâncarea verdeţurilor şi luă toate măsurile 

necesare de salubrit:te publică, dictate de medicul oraşu-: 

lui răposatul Doctor Predescu.
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| Pe lângâ boala „Influenţa“ s'au mai ivit şi boalele 
anghina difterică, tifos, desenterie cari au secerat multe 
victime și mai cu seamă copii, din care cauză au fost în- 
chise toate şcolile din oraş. 

DPrescript-Verbal 1 lulie 1866 

La punctul V zice: Pe ia oraşe. fiindcă ovreii locuesc cu mulțime într'o singură casă se va deştepta prin poliţie ca pe cât pulinţă i iartă să se împărtăşească în mai multe locuri şi să steie mai raii fiindcă indesime poate infecta a- erul şi toţi evreii streini veniţi acum aicea să se localizeze în mahalale pe la locuri cu aer curat, Ă 
Isc, Colonel Rosnovanu. 

Medic primar, D. V. Odriski, 

Subscrisul prefect şi medic primar jud. Neamţu întru: nindu-ne în comisie spre a delibera asupra măsurilor de luat contra holerei a nu se lăţi în judeţ, am găsit de cuviință a se aplica următ.. dispos. între care şi cel relativ la evrci, 

  

CUTREMURE 

La 7 Octombrie 1710 era un foarte mare cutremur, La “11 lanuar 1730 iarăşi cutremur şi la 31 Martie 1738 a.- semenea. 
In timpul domniei lui Vodă Constantin Mavrocordat 1740 era aşa mare cutremur încât sunau toate clopotele tu» tuturor bisericilor. din oraş. 
Apoi au fost cutremure în anii 1745, 1922, 1835 şi 1837. (Vezi Letopisiţile Moldosei). Cel din urmă sfărmă multe case, ucizând peste 20 suflete umane. Ca episod vrednic de Teinarcat, voi pomeni aci că în vara ânului 1845 s'a ivit o cometă mare pe cer şi oamenii erau convinşi că în ziua de 17 lunie acel an, va fi un foarte PNI | | 

1) Prefectura Neamţ. Dosar (acta) No, 114 Eprdemii Boala Holera pe 1866.



Calamităţi din judeţul Neamţ şi Oraşui Piatra 109 
  

  

mare cutremur. Lumea se va răsturna iar dealurile care în- 
conjoară târgul se vor împreuna. | 

Populaţiunea era în mare fierbere. Sosind presupusa zi 
fatală, populaţia fugi din oraş, lăsând numai bolnavii, lehu- 
zele şi servitorii, aşteptându-se catastrofa. 

Astfel fugarii au stat, toată ziua iar a 'doua zi sau re- 
întors cu hohote de râs, făcând petreceri, care dură 3 zile, 

Aci este locul nimerit a vorbi de comete (simbole de 
nenorociri şi cutremure). Ele au fost în anii: 1402, 1456, 
1462, 1527, 1530, 1556, (cea mai mare) 1577, 1552, 1665, 
1680 (prezicea deluviu), 1778 (prezicea peirea lumei), 1764 
(lung. 15 coţi), 1832 (prezicea sfârşitul lumei), 1857 (prezicea 
sfârşitul lumei) și 1872. ă 

Eclipse au fost: 1654 (frică de potop), 12 Mai 1706, 
22 Mai 1724, 8 Iulie 1842, 9 Octombrie 1847, 28 Iulie 1851, 
15 Martie 1858, 18 Iulie 1860, 22 Dec. 1870. (Vezi Leto= 
pisițele si Cronicele Moldovei). | 

Toate aceste fenomene cereşti dădeau loc la diferite su- 
persliţii şi credințe greşite, tălcuite de cărturarii acelor tim 
puri obscure în nenorociri şi peirea lumei. 

Actualmente cu toală lumina timpului, totuşi aceste cre- 
dințe wau putut fi încă desrădăcinate din sufletul poporului, 
Care la orice ivire de asemene fenomene fac aceleaşi tălcuiri 
profetice ca şi cei din trecut. 

Mari 23 spre Mercuri 24 Sept. 1908 orele l:4 noaptea 
a fost cutremur mare limp de un minut. 

Vijelie în Piatra 

Au fost multe uragane şi aci în Piatra, dar cel mai re- 

n arcabil a fost cel de Duminică spre Luni, în noaptea de 
- 26 spre 27 Ianuarie 1903, când o furtună straşnică, un a- 

devăral uragan s'a abătut asupra acestui oraş, descoperind 
mii de case, ruinând totul în calea sa. 

Luni 27 lanuarie acel an, uraganul a luat în jumătate 

acoperământ de tablă cu totul de pe casele d-lui Leizer Griin- 

berg, din strada Carol, ducându-l peste case o depărtare de 

70 metre, acoperind şi ucizând pe căruţaşul de pâine Moise 

Haim împreună cu calul său.
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Grindina în judeţul Neamţ și Piatra 

In anul 1817 grindina a făcut ravajii în acest judet, a- 
„semenea şi în anul 1819. In anul 1855 căzu în mai tot jud, 
Neamţ. , 

In anii 1863 1865, 1867 grindina a făcut mari strică- 
ciuni în acest judeţ şi în oraşul Piatra 

In lunie 1874 căzu mai în tot judeţ piatra mare. 
In ziua de 29 lunie 1924 orele 2:n ziua căzu grindina 

mare aşa că a spart mii de geamuri şi chiar tabla acoperă» 
mânturilor de pe case, continu 15 minute. 

In ziua de 13 lunie 1928 iarăşi s'a abătut asupra ora» 
Şului uraganul şi grindina mai ca şi în anul 1924. 

lernele cele mai înseminate în jud. Neamţ 

In anul 1701. iarna a fost aşa de oribilă încât multă 
lume a pierit de frig şi foamete, pierând şi semănăturile. Era 

"0 mizerie îngrozitoare. Era în ţară o credinţă care se ade- veri că de câte ori veneau ruşii în țară trebuea să fi fost o iarnă teribilă şi chiar așa a. şi tost. | 
Imi aduc aminte că în annl 1877 era o iarnă teribilă încât au degerat mai toţi prizonierii turci duşi în Rus:a. Acuma în anul 1916 fiind aci Ruşii, a fost o iarnă grea şi foarte friguroasă. 

| Iarna anului acesta (1928 1929) aşa o iarnă grea şi fri- „uoasă la culme eu n'am apucat, căci au pierii foarte mulţi oameni, animale şi păsări. Era aşa de lungă încât ţinuse până la finele lui Mai.



Convertirea la Creștinism 
Evreii mai înainte se converteau la creştinism din cauza 

că Kabhalii. şi clerul sileau pe fiecare evreu ca să fie evla- 
vios. considerându se ca o abatere gravă dacă cineva călca 
prescripţiunele sau obiceiurile religioase. 

Cel vinovat era bătut; ocărât, pus în chine şi scuipat, 
excomunicat sau anatensuat etc. 

Deci spre a scăpa cine-va de aceste pedepse umilitoare, 
nenorocilul în disperarea şi mânie, alergă la mijlocul extrem 
de mânluire, la botez, făcând asticl din cel renegat cel mai 
m:re duşman de moarte al neamului din care a eşit. 

Cei botezați erau tineri meşteşugari desfrânaţi, şi mai 
cu seamă cei parveniţi din Rusia ori Polonia, fiind fără spri- 
jin ori familie. Boerii priveau ca un act de mare evlavie 
de a îndemna şi boteza pe evreii, pe cari îi îmbogăţra şii 
şi boeri chiar. 

Evreul care avea. în familie un membru trecut la creşti- 
nism era foarte puţin considerat între evreii. 

Cei botezaji îşi adoptă pronumele de „Botez“ sau „Bo- 
tezat“ ca nume de familie, 

Botezaţii după regulament erau scutiţi de bir şi se bu 
curau și de alte foarte multe privilegii. 

La noi în judeţul nostru foarte mulţi botezați au fost şi 
surt şi astăzi, 

Fii acelor renegaţi au ajuns la cele mai mari demoităţi 
şi onoruri. 

Unul din ei!) Lascar Radu fiul jidovului botezat Leonti 
Radu, a fost preşedintele Tribunalului local. Alţii ajunseră de- 
putaţi, senatori, sub prefecţi etc. 

1) Curier de laşi Ill 1870 No. 34, . 

Cronica Gomunităţilor isr. din judeţul Neemţ de losef Kaufman cronicar Piatra-N, Tom. îl
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In mânăstirele judeţului au fost foarte mulţi călugări bo- 
tezaţi, cari au ajuns chiar la rangul de egumeni. | | 

In schitul Buhalniţa, a fost un egumen numit Eremia 
(evreu botezat). Acesta la bătrâneţe se duse la Ierusalim, de- 
venind iar evreu. 

Numărul aproximativ al botezaţilor în întregul judeţ au 
fost aproape cinci sute, al căror copii azi, adevăraţi 
creştini sunt foarte mulţi, ocupând fun-ţii mari. 

Relativ de botezați, voi” aminti în treacăt că autorul 
scărbosei „Prastia“ renegatul (rabinul boteza!) Neofit, care 
a fost un ajutor de dascăl evreiesc, a fost la M-tirea Neam. 
țului mulți ani; venind des aci se împrietini cu giuvaergiul 
lancu şi cu ceasornicarul Uşer, cărora le povestea toată bi- 
ografia sa că numai din cauza anatemilor în care era cu- 
fundat şi mai cu seamă din cauza ocarei şi persecuției din 
partea coreligionarilor săi s'a botezat, jurând râzbunare pe 
orice cale contra acelora care lau obijduit, expunându-l a 
fi peritor de foame. 

Monachul Varlam, care ajunsese duhovnicul M-tirei 
Neamţ murind la 1861 s'a găsit în lada sa (filen, talesul şi 

„cărţile jidoveşti ale sale (Vocea Tutovei No. 39 an. 1899), şi 
Răsăritul | 1899 No. 26. 

Unrenegat din Neamţ, numit Petricaner meşimed (bote- 
zatul din Petricani) care era tovarăş cu Strul Roş la o vel- 
niţă, acesta când muri se găsi tales şi ifilen, 

In revista clericală „Biserica Ortodoxă Română“ anul X 
articolul de profesorul Universitar, C. Erbiceanu, . intitulut: 
Documente privitoare la istoria Bisericei şi politica Români- 
lor, pagina 156 găsim următoarele relative la rabinul botezat 
autorul cărţilor: „Prastia“ şi Infruntarea Jidovilor“ următoa- rele : | 

1795 Februar 98. Sofronie Arhim Sf, Monastiri Neamţul 
şi Secul, (XX IX) Piatra finutul Neamțului. 

Acest cinstit părinte anume Neofit monachul, carele de legea Jidovească cunoscând pre Dumnezeul cul adevărat, nu numai că au primit a lua astăzi sf. Botez, cât şi cinul că- lugăresc, ci mai vârtos a pururea privighează peniru întoar- cerea judovilor, dintr'o a căruia privigherea şi. silință până 
1) Povestit mie de piosul Alter Tarcuanu din com. Tarcău,
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acum trei Jidovi cunoscându şi orbirea lor s'au botezat aicea 
la noi la Biserica gospod din târgul Pietrei, fiind mai îna- 
inte Rabin şi învăţător între Jidovi, şi afiându=se acum cu 
petrecerea împreună cu câţiva călugăraşi la schitul de Peste 
Vale, carele schit aflând'--se lipsit de toate ce!e irebuincioase, 
au năzuit la mila creştinilor şi pentru aceasta pe toţi de ob- 
şte-i rugăm şi duhovniceşte-i sfătuim ca să-i ajutoraţi şi să i 
miluiţi cu câtva da Dumnezeu și pre Dv. să vă învredni- 
cească Dumnezeu Impărăţiei Sale pre noi toți să o dobândim. 

1795 lulie 1. 

lerei lonichie Vichil Ot Pialra. 

Nota.— Aceste două acte se referă la Neofit călugărul, 
cunoscutul rabin, ce s'a botezat în Bucureşti, s'a călugărit 
la Cernica şi a petrecut ca monach la M-tirea Neamţului, 

EI ştia foarte bine româneşte, ebreeşte şi greceşte, a 
făcut pe dascălul şi a scris o cate „Praştia“, în contra e- 
vreilor, împrimată la M-tirea Neamţului. Cunoaştea sf, Scrip- 
tură foarte bine. — C. Erbiceanu. 

Al doilea act fiind prea mare şi având acelaş conţinut 
nu-l reproduc. 

Atât în Oraş şi mai cu seamă în toale satele găsim 
num de Botez şi Botezat, Am zis că cei botezați după le- 
gile vechi aveau privilujii şi li se dădea felurite funcţii, aşa 
intrun act ce posed al Depart. de Finans din anul 1855 
laşi luna Decembrie 29 zile găsesc că Anica Botezatu a fost 
numită moaşă la ocol de sub Jud. Neamţ. 2 fraţi botezați 
Vasile şi Alecu Ş... agenţi sanitari, Alecu Peclovici comi- 
sar, Un fiu a lui Vasile Ş.., sub prefect, un fiu a lui Va- 
sile Col. ... sub primar şi aşa mai departe... 

Dacă a-şi vroi să fac tot istoricul botezaţilor împreună 
cu archondologiă lor nu mi-ar aj.nge 3 volume. 

lată şi copia Procesului Verbal al Tribunalului local, re 
lativ la moştenirea Doamnelor Aglae şi Marița botezate : 

Tom. ÎI o 8
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5 Tribunalul Jud. Neamţu 
| No. 288 Si 

Doamnele Aglaia şi Marița născută Herşcu Leib Wain- 
trob, cu drepturile de clironomie defunctei lor mame Rubla, 
Leea, prin 'suplica dela 6 Noembrie 1870, au cerutu să li se 
împartă de Justiţie casă rămasă dela numita lor mamă ; Tri- 
bunalul prin procesul verbal. dela 16 Noembre anul conte- 
nitu No. 9 a jurnalului, în vedere că imobilul nu poate fi 
comodu împărţitu după cum resultă din adresa experților 
rânduiți de Tribunal sub No. 3853. au dispusu vânzarea i- 
mobilului. aflătoru în uliţa mare a Urbei Piatra; şi dar con- 
form art. 683 şi 696 din proc. civ., se publică terminul vân- 
zărei zisului imobil care va fi la 15 ale lun6i Februarie anul 
1871, învitându-se pe muşterii a se prezenta în camera acestui. 
Tribunal în zcea zi-oarele 12 când este a se efectua vân- 
zarea începându'se -strigările dela preţul de 165 galbeni suma 
evaluărei. | | 

In gevera! vorbind, botezul sau mai bine zis cei bo- 

  

_— tezaţi erau agreaţi de Voivozi, Mitropoliţi şi boeri, Așa 
Matei Basarab după arătarea lui Paul de Alepa, a botezat 
singur pe ovreii. Vodă Caragea a botezat singur pe Ov- 
reica din Constantinopol. Prayila lui Matei Basarab glav. 
369 zice: Ovreiul ce va face greşeală şi se va boteza, nu 
se va cerla. Ovreiul care a fecut păcat și scărnăvii de se 
va boteza, toate se vor curăţi şi ar rămâne ca şi cum a: 
cuma sar fi născut Glav. 783 mai zice : Botezul curăţă 
toate păcatele pulând a se face și preoţi, ln Pravila lui 
Vasile Lupu are acest conținut cu a lui Matei Basarab.sin 
referatul visteriei din 25 Mai 1834 zice : Evrei să fie slo- 
bozi şi scutiți de orice dajdie de se vor boteza. Dughe- 
nele Mitropoliei din laşi nu se dădea cu chirie evreilor, 
preferându se pe cei kotezaţi. Voivozii a-ordau multe pri- 
vilejii botezaţilor, dându-le ca za de apărare. Bunăoară 
ca Alex. Ipsilante, Alex. Cant.  toruz, Mihai Vodă Suţu, 
Alex. loan Calimach,: Alex. c, Sufu, etc. acordându.le 
chiar lefuri. In Manual Adr. a] Moldovei Tom. ll p. 37 Zice : Referatul Visteriei d 25 Mai 1834 şi închierea 
Sfatului din acelaş an, pentru scăderea de dări acelor bo- tezați Ovrei, Inchierea sfatului din 18 Sepi. acel an zice: cei botezați sunt scutiţi de dări (pag. 38). 

1) Publicaţiuni oficiale No, î1. Anul 1811. lasii 6 Feyruar,
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'Expoziiţii 

„În August 1884 d-l L. Weinberg a adus şi aciîn mie 
niatură faimosul Templu a Regelui Solomon (unic în lume), 

In anul 1886 d-l Jean Bardero a fost şi aci cu o ex- 
poziţie de tablouri artistice, 

In anul 1928, A C. F.E. a expus în sala Lojei „Me- 
norah” o mică expoziţie de obiecte brodate pentru bazar, 
prin iniţialiva D-nelor Dr, Tanenţapf, Strich şi Ohinsberg. 

In anul 1893 a fost aci lacob Weisser cu Panorama 
şi Muzeu idem şi în anul 1896. 

Tot în anul 1896 a fost aci cu Panoramă mecanică 
-d-l M. Ştein, | 

In anul 1899 a fost aci Marele Muzeu istoric Eduard 
Braun, 

In anul 1900 a fost aci tot d-l Braun cu o Panoramă 
şi cu felurite animale sălbatice ca: tigrii, lei, hiene, 
crocodili, şerpi etc. 

lute alergător 

In anul 1891 a fost aci iute alergătorul /lerman care 
în 40 de minute a alergat de 40 ori împrejurul pieței 
mari. | | 

Zodieri 
Zodierii evreii cari au vizităt acest oraş au fost d-nii : 

losef Leib, H, Rosenzweig, Osias Orenştein. H. Steinberg, 
Adela Sciiller, Ana Ghinter, Ilie Margulies, Aneta lţicovici, - 
Adela-Ghilcik, losef Leibel şi B. losef. 

Cantori 
Cantorii care au vizitat acest oraș, dând concerte re- 

ligioase sunt: Bern. V/adowschi (1904), Simon Deusch
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(1905), L. Flerzig cu 10 cântăreţi din Botoşani Meir Ber- 
covici (Botoşani), Berl Flelzingher, S. Marchowschi cn 12 
cântăreţi (1891), /ankef Wogher (1899). Sloime Beinhorn 
(Chişinău), /srae/  Deusch cu 10 cântăreţi,- M. Segalescu 
(1903), Flaim Steisel (1891), Wisi Betzer (1875), celebru 
prin bucata „Ezras“ ce a inventato, furech Schor iar 
vestit cantor, Befale/-Griinberg. Nute Fleisman (Chişănău), 
Aron Blum (Basarabia). [. Margulies (Basarabia), Mendel 

- Flerer. Şoil Blilman, S. Soibel (Bucureşti), M. Kivilevici 
(Roman), Fi. 7. Milman (1922), A. M. Padva, M. Kaizer- 
man (1927). Moise Flomananschi, Mordche Leib (Ismail), 
M. Fiisman, | 

Muzica 

Inainte cu 40 ani a fost aci vestita muzică a.lui Lit 
man cu fii săi cari deveniră şefi de muzică a regimente- 
lor. Apoi în muzica lui Sinică, au fost mai mulți evrei. 

La regimentul 15 de aci a fost capel-maestru Fridman. 
____ Muzica particulară actuală este a lui Avrami şi a lui 
Zaharia, compuse numai din evrei. 

Teatru 

Trupele Isrzelile care au vizitat acest oraş sunl: Ja: 
cowki jucând „Kune Leniel" etc, 

Avram Goll/aden, Mogulescu, Horowitz, Lerescu, Fin. fel, M. Segalescu (1899, 1896, 1916) au jucat: Sacrilica- 
rea lui Isac, Korbam Bairam, Regele Solomor, Bar Kochba, 
Amorul lerusalimului, Visul Iadului, Regele Lear, Blimole 
ssu Mărgăritarul din Varșovia, Belizare şi Isabel», Ţara 
de aur, Dezertorul, Zion, Ficmde Kinder, liebemdene Hertrer etc, | 

In 1891 C. Juvelier a jucat; Chagai şi Vag..i, Regele David Goliat, Jehuda Makabei, (Neschoni:ke), Don Aharba. nel, a 10 Poruncă, Regele Achasweireş, Ebreica etc. Iacob Zilbert a jucat Şir haşirim etc, 
ÎI, Blechman (1901) a Jucat piesele: Șalechamunes, Haioim charas oilom, Ben Isruel, Bobe lente, Şoilik pe
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lronul Poloniei (De ași fi Rege). Bergman (1902) a jucat 
piesele: Kol Nidre, Princesa .nută,. Bas leruşulaim, Jido- * 
vul rătăcitor, Herţole Miche;,: Scontistul etc. 

1. Kliickman (1907) a jucat: Eroul armatei, Vice rege, 
Kidiş Haşem (sacrificiul sfânt) etc. - 

B. Braunştein (1912) a jucat piesele : Comedii şi quar- 
tele comice Viaţa în America. 

"S$..M. Kraus trupa de operete israelite (1905) 
M. Siegler & [. Askenazi au iucat: Die Mişemeideste (re= 

negata), Dus Thoirole. Die idische neşume, Pericola, Şmilik, 
Vaber, Sulamita, Die 3 Matunes, Evreul Polon. Şobes 
Koideş etc. 

A. Axelrad (1892) losit în Egipet, Moşke şi Mişke, Mi- 
nunile falşe, Țiganca etc. - 

P. Fridman (1911) Bas leruşulaim. 
C. Fridman & M. Goldştein (1896) Doni sergenţi. 
M. Leibovici (1910) Dezerlorul,: 
M. Schwartz Banditul în frac (1894), 
Francisca Rozan (1911) Sacrificiul, Magistraţii etc. 
S. Fridman Sacriticiul unei femei, ldiotul, Soldatul. 
Boris Segal Sirkeole Doctor. 
Trupa Goldfaden au jucat Athala sau. încoronarea re- 

gelui lehuda în templu! lerusalimului. 
Trupa de Varietăţi a jucat : Ben lIsruel, loim “Achiper, 

lceruri, Strigoiul, luditha şi Folofern, Doctorul şi fanaticul, 
Copilul în pâdure, Meşiechs Ţalen, Almosada, Napaste din 
Tiza Ezlar, Manase, Der dibil etc, 

Teatru Oizer vederea naturală lucruri. istorice, | 
Apoi felurite trupe diletante au jncat, în mai multe 

grădini, cafenele. cotelării elc. | 
Mai remarcăm 7rapa din Vilna (1924) a jucat ; Motke 

Goniv, Gelozia, Grine felder etc, 
Asemenea și teatru humoristic de 1. Botoşanski şi Luţe 

Engelberg. 

—



  

| Supușia şi Evreii Sudiţi 

Prin capitulaţie, guvernul Turc a cedat celorlalte puleii 
europene oare şi care drepturi şi privilegii, adică d.eptul 
Consulilor de a exercita jurisdicție civilă şi criminală asupra 
supușilor lor, în cuprinsul domniilor otomane. Aceste s'au a 
plicat şi aci, ca o parte ce a fost socotită făcând parte din 
imp'erul Otoman 1) Evreii străini stăteau a şi ceilalți străini, 
sub jurisdicţiurea Consulilor lor, al căror protecjie aparţi- neâu o mică parte. Ei nu p'ătesu guvernului local nici o dajdie, reînoindu-şi paşaporturile ca supuşi. 

Administraţiile locale nu puteau aresta ori pedepsi un supus. | 
Judecata între supus şi raie se făcea la judecător local, : dar dragomanul Consulatului respecliv (a sud.tului) era faţă la tratarea procesului, apărându şi pe supusul său 
Când se judecau 2sudiți de aceaş, ori variată protecție, judecătorul local nu putea avea nici un amestec, 
Supusul aci condamnat, era predat consulului său, cure îl trimitea în țara sa spre a-şi face pedeapsa 
2 Persoana supușilor străini, era aparată de orice sil- nicie; casele lor nu pol fi vizitate decât num.i la cazuri de vinovăţie 
In atare caz Ispravnicia trebuia să înştiinț.ze starostele Consular până în 24 ore. 
Voi extrage din codul-Judic'ar a lui Scarlat Pastia laşi 1862 următoarele circulări relative la supuşii străini: Prin circulara Minist, Instr. din 1834 Sept. în 5 subt No. 1863 prin care se opreşte pe supușii străini de a figura 

  

1) Anuar Isr. IV pag. 9, 
2) Instr, prea Inalt, Domn Mihaii Gr, Sturza V. V, Eşi 1835 No. 29 pag. 48, Cronica Comunităților israelite din Jud. Neamţ de losef Kaufman cronicar Piatra-W, Tom, ii,
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de vechili din partea pământenilor (p. 236), Prin circulările 
Minist. Dreplăţei din 1836 ordonă ca supușii Ruşi, să fie 
chemaţi de a dreptul judecăţei şi fără asistenţă de drago- 
man (p. 362 364). 

Ofisul Domnesc din 1844 lunie 22 No. 60 zice: străinii 
străinilor protecţii să nu fie însărcinaţi de a fi hotarnici şi 
arbitrii (p. 542). | 

Jurnalul Consil, -Adm. din 5 Mai 1853 ia formalităţile 
ce trebue a se păzi la înfăţoşarea de concurenţi supuşi stră- 
inii de a lua antreprize de a le statului, a cuselor obşteşti şi 
altele, 'vor fi împedicaţi la aceste (p. 930). . - 

Afară de aceste restricţiuni, mai aveau altele faţă cu 
comunilatea. Aşa, ei nu puteau fi aleş: în funcţie de ale co- 
munităţei. ru putea avea rabin. haham sau măcelar deosebit 
(Manual Adm. II p. 43). 

Ei erau obligaţi a contribui la toate taxele impuse de 
evrei pământeni, deci au contribuit la birul obştesc. 

Nici păşărelenu puteau tăia la alt haham ci plăteau taxa 
iar casapilor era interzis a vinde carne cuşeră lără .taxă (U- 
ricar Il.p. 276-77 şi Manual Il nota p. 43). | 

I)Neguţitorii supuşi străini lormează o breaslă deosebită 
cu un staroste aparte şi cu privilegii după tractatele comer- 

ciale şi de capitulaţie făcută cu Inalta partă. 

Numărul sudiţilor se 2) înmulţise în acel timp foarte 
tare în toată ţară şi aicea, nu numai prin imigranţi, dar şi 

prin desele treceri la supuşia a nământenilor, căci sudiţii pe 

acele timpuri se bucurau de multe privilegii şi erau feriţi de 

falanga poliţiei şi a altor persecuții atât din partea au- 

torităţilor, cât al hahamilor ei şi al starostelor pământene. 

Fiecare supus avea afară, bătută pe perelele casei lui, 

tabela dată de. Consulatul său, pe care era zugrăvit marca 

1) Comercianţi străini veniţi cu marfă în ţară, nu puteau a o vinde decât 

numai cu ridicată, întrun termin fix, plătind jumătate leu la sută pentru orice vâta 

zare ce a făcut, _ 

2) In mahalaua Humuleşti din TruNeamţ erau 98 Țuţueni Români supuşi 

Austriaci (Trib. România An, li 1860 No. 97) şi eu posed dosarul lor în original, 

" Posed paşapoarte străine a unor boeri—AUTORUL, 

-
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fărei căreia aparține și fiecare se ferea de dânsa de a călca 
1) domiciliul. - - Evreul pământean din contra era expus la toale fiind 
ja discreţia autcrităţilor ţărei, a hahambaşiei. a kahalului etc. 

Neguţitorii străini, care trăesc în ţară nu plătesc altă 
dare decât numai ce se. numeşte tumăritul, adică dela 5 până la 40 lei pe an. 

2) In raportul caimananiei ţărei Româneşti cătră M nis 
teriul din năuntru cu No. 117 din 13 Decembrie 1858, i raportează regulamentul publicărei şi afişărei listelor clecto rale, între altele arată: punct IV, fii supuşilor născuţi în ţară, nefiind pusi sub străiră, pretecţie se vor bucura de exe:s.- rea drepturilor civ.le şi politice, punct V : sud ţii stră'ni ve niţi în ţară şi lepădându-se de protecţie sirăină se pot dela „Sine naturaliza iar copii acestora, născuţi în țară şi veniţi în vârstă se vor primi ca pământeni și se vor bucura de toate drepturile politice 9). 

5) Prin ofisul Minist. Drept din: 8 lanuarie 1858 No. 1 în voeşte străinilor de a cumpăra binale, vii şi altele. Aceasta cra tolerst până la 1864 când sa oprit cum- părarea acestora până la 1873, de când esie liber, La 1859 Ministerul din lăuntru a ordonat prefe: ture- lor a elibera supușilor veniți bilete de liberă petrecere în țară pe cât timp vor crede iar Jidovilor numai până la 6 luni care pașapoartele să le trimeată Consuliatelor respective ale supuşilor. | 
5 Dela Mai 1859 prin vrdinul Ministerului, ordonă ju- de:ătorilor de a judeca supuşi fără caimacani. 
Chestia străinilor şi al supuşilor ne cauză foarte multe rele căci măsurile iuate de multe ori contra lor ne-au lovit loarte rău din toate punctele de vedere. 
Emigrarea evreilor străini din țările vecine iar ne-au cauzat multe rele. 

  

!] Eu posed dosarele ori inaie a tuturor supuşi! âini din îi - 

strict Neamt PA) ONE g L supuşi'or străini din intregul di 
2) „Naţionalula An. ii 1858 Bicureşti No. 5 din 91 Dec, 3) Cod. Judiciar Scarlat Pastia Eşi 1862 p. 1107, ” 4) Stcua Dunerei An. iV No, 195 din 28 Sept. 1859, 5) Steua Dunerei An, IV No. 92 cin 5 şi 6 Mai 1829, 6) Aceste referă numai la creştini.- AUTORUL,
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Din cauza lor şi noi adevărații supuşi Români, pămân- 
teni eram cons'deraţi de străini şi toate legile, regul mente!e - 
şi ordinele, care lind a lovi în ei, loveau direct în noi, fe- 
rind pe adevărații străini cari au stat sub tutela supuşiei lor. 

Evreii înainte numai cu 40) 50 ani erau divizați. în 2 
clase: Raiele sau pământeni ; supuși sau sudiţi. Cei pămân- 
teni erau consideraţi ca Români, ca copii ţărei iar cei supuşi 
ca străini cu totul de ale ţărei. 

Ordinul Ministr. Afa:. străine No. 12888 relativ la mo- 
dul eliberărti de paşaporturi la Israiliţi născuţi şi crescuţi în 
țară. 1882 luna August La oficiul Dv. din 31 August crt. 
sub No 9116, am onoare a vă răspunde că nu se poate 
libcra paşapoa.le unor indivizi, fie Israiiiţi, fe de alt rit, 
care nu sunt în slare a proba că sunt supuşi Români. 

In ceeace priveşte în special pe Israiliţi născuţi şi cres- 
cuţi în țară, coniersant sau proprietari, care au fost obligaţi 
la toate dările căâtră stat şi care nu sunt supuşi la nici. o 
protecțiune străină acestora conform regulelor stabilite încă 
prin circ. No. 17381 din 20 Noembre 1878, li se poate li- 

>bera p:şapoarte pentru călătoriile ce ar voi să îutreprinză în 
afacerile lor, veţi cere însă ca asemenea persoane să prezinte 
un certificat din partea Primăriei constatând că se află în 
condiţiunele arătate mai sus. 

Primiţi «tc.— Ministru D. Sfurza. 

7 

Prefectura în dosarul No. 39 anul 185 . „Desființarea 
supuşilor dela protecţia străină“. Ministerul treburilor străine 
prin auresa sa cătră Prefectura Distr, Neamţ, secția I| No. 
3015 cin 23 'lulie 185) arală că feţele dela osebitele pro- 
tecţii străine. pot fi recunoscute între supuşii locali. dând 
ceclaraţii Ministerului de lepădarea și Prefectura face aceasta 
cunoscut sub prefecturilor prin adresa No. 10321 din 30 
lulie 1859. 

In anul 1860 Ministerul de Finaus cătră Prefectura de 
Neamţ, arută că dările patentelor dela negustori şi meseriaşi 
evrei sudiţi să se ieie deopotrivă ca şi dela cei pământeni. 

7 lată copia:
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Principatele Unite „= Secţia ll. 
Moldova și Țerra Românească No 4331. 
Ministeriul de Finanse 1860 Mai 19 zile 

al Moldovei jassii 
  

» Prefecturei- de Neamţu 

Fiindcă în urmarea votului Adunării Legislative din 21 
a contenitei luni Aprilie, aprobat de Inălțimea Sa Principele 
Domnitoriu, prin ordonanță cu No 226 din 15 a curentei 
luni, urmează ca în conformitatea Art, 46 din convenţie, 
darea actuală a patentelor pe 'comerţu şi meserii să se în. 
tindă şi asupra Fvreilor, precum şi asupra feţelor atârnate 
de protecție străină, care măsură pe temeiul inchierei con: 
siliului Miniştrilor din 14 a curentei urmează aşi avea apli- 
caţia sa dela 1 Genariu anul curent şi fiindcă prin punerea 
în aplicaţie a acestei d'spoziţiei încetează implinirea dărilor. 
numite sudeţeşri ce plătea până acuma atârnaţii de protecţii 
slrăing după pilde anilos trecuţi. 

De aceia se face cunoscut acei Pref, ca. să contineuscă 
cu orice lucrare atingătoare de strângerea dărilor sudățeșt, 
pe acest an; aşa precum numiții urmează a plăti darea pa- 
tentelor după gradu! comerţului şi a meseriei ce exersează 
fiecare. 

Ministru secr. de stat la Depart. de Finans £ Alcaz. 

Şef secției (/ndiscifr.). 

  

In anul 1861 Ministerul de Finans către casier de Neamţ, ordonă ca în tablele contribuabililor și patentabilor să nu se amestice pe pământeni cu Supuşii străini şi evrei. 
lată copia : 

  

4 

_ 1) Adm. Finane, Neamţu. Dosarul No. 41 An, 18€0, Contenirea luărei dă- rilor dela supuşi.- Posesia mea—AUTORUL,
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Ministerul Finanselor ordonă casieriei de Neamţ, ca în 
tabiele contribuabililor şi patentarilor să nu amestece pe pă- 
mânteni cu supuşii străini şi evrei, ci tablele lor să se facă 
p arţial, 

Ministeriul de Finans Iaşi 5 Genar 867 
a Moldovei | _ 
  

Secția 1 | îi 

No. 37 pc | | 

| Domnule Casier, 

Prin circulările No. 13712 şi 15024 vi s'au arătat atât 
modul de procedare ce s'au stutornicii, aceste regule aveţi 
a le păzi şi pentru clasele patenlabile, cu osebire numai ca 
să nu amestecați pe "patenlarii pământeni cu supușii străini 
şi ev:ei, ci prefacerile vrmate la pământeni să se arăte în 
tabla lor. acelia a eupuşior în tabla privitoare pe dânşii şi 
între svreii patentari, în tabla privitoară pe dânşii. | 

Primiţi D-le Casier încredințarea osebitei mele consi- 
deraţiuni, | 

Semnat p. Ministru D, M. Filipescu. 

Semnat Director (/ndiscifr.) 
+ 

Domniei-Sale 
D-lui Casier a Distr. Neamţu 

Tot în anul -acesia, tot Ministerul de Finans către casi- . 
eria de Neamţ, i face observaţie că în tablele trimise a- 

“mestecă pe supuşii străini şi evreii, 
“lată actul; 

Adm. Financiară. de Neamţu. Dosarul comisiilor înfiinţate pentru cercetarea 
asupriților de predărilor din nou pe anul 1861 No. 37. Posesia mea AUTORUL.
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Principatele Unite  /assi în 28 Julie 1861 
Ministeriul Finanselor 

a Moidovei 
  

Secția 1 

No. 8451 | 
» Domnule Casier, 

Vă înapoesc cu aceasta tablă .ce ne a-ţi presentat pe în- 
tregul an 1860 a patentarilor supuși străini şi evrei, p:n- 
trucă pe lângă că ea nu are forma unei table, dar apoi Dv. 

„aţi pus la un loc supuşii cu. evrei; când după circulara 
sub No. 7633 din anul 1860 Dv. au trebuit în osebia alcă- 
lui tablele supușilor de acele a evreifor, dar apoi prin ea văd 
că a-ţi pus şi darea șoselei în contra povăţuirei ce vam dat 
prin circulara No. 8886 tot din 1860. 
„Vă scriu D-le a alcătui alte table în osebi pentru supuşii 

străini şi osebit pentru evrei. 
„__* Veţi prezenta osebită tablă de acestor două trepte, adică 
Supuşii şi evreii, | 

Aştept grabnic prezentarea acestor. lable, spre închiere 
cdată a conlabilităţei pe anul 1860. 

Primiţi D-le casier asigurarea. considerațiunei mele, 

p.: Ministru D. ad. A, Brăescu. 
Şetul secţiei, Ghifescu 

D-sale . 
D-lui Casier de Neamţu. 

  

În anul acesta Ministerul Finanselor către casieria Neamţu confirmă primirea tablelor trimise corecte după circulările tri- 
mise casicriei. 

lată adresa: 

  

_I Adm. Financ, Neainţu, Dosarul No, 48. An. 1861. Tablele casieriei dupre cum au urmat supunerea dirilor pe anul 1860, Posesia mea—AUTORUL,
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Principatele Unite — /assi în 77 Noembrie 7861 
Ministeriul Finanselor | 

Moldovei 

No, 12857 
  

1) Domnule Casier! 

„Găsindu-să potrivite tablile supușilor străini comer- 
sanţi” şi meseriaşi, pe trimestru a II-lea şi a IIllea anul 
cureni, prezenlate cu raportul No. 958, asemini şi pe aci 
a a eoreilar tot comersanţi şi meseriaşi pe trimestru I acest 

n, după prelacerile însemnate de Dv. prin ele". 
Vă fac cunoscut D-le casier despre alor îmbunătăţire 

spre a Dv. regulă. 
Primiţi D-le casier asigurarea “consideraţii mele. 

p. Ministru D. M. Filipescu, 
Şeful secţiei (nise) 

Domniei-sale 

D-lui Casier de Neamţu. 

In anul 1915 cu pri'ejul legei contiolul străinilor, eu 
am procurat acte ce am poscdat luturor evreilor din lo- 
calitate prin care au pulut dovedi că sunt pământeni. 

lată copia actului de* mulțumire ce aceştia mi-au dat: 

Act de recunoștiință 

Subscrişii vieţuitori, locvitori din Piatra-N, cu prile: 
jiul legei „Conirolul sirăinilor“ d I cronicar losef Kauiman, 
tot de aci ne-a procurat actele indispenzabile doveditoare 
că suntem pământeni şi nesupuși protecţiilor străine ; 

1) Caseria Generală jud. Neamţu. Dosaiiul Tablelor pe 1861 No. 14/861 volll. 
Posesia mea—AUTORUL,
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pentru care fapt îi exprimăm adânca noastră mulţumire 
şi eternă recunoştiință, dorindu-i ani mulți şi fericiţi îm- 
preună cu familia sa, 

Piatra-N. 18 August 1915. 

Urmează peste o sută iscălituri din care arăt câteva: 
Aron B. Catz, Pincu Zisu, Ben. Griinberg, David Griin- 
feld, Moise luster. Şmil Daniel. Ițic Berman, Sigmund 
Rabinovici, Herş Esrig, Mechel Schwartz, Idel Brikwman, 
Moritz Strich, Avram Fişer, Marcu Esrig. Inginer Pincu 
Leibovici, Inginer Mauriciu Leibovici, Moise Mendel Ghe- 
dalisohn, Burich- Ghedaiisohn, Moise: Lupu Cafrisen, Bern- 
hard Weisman, Moise Segui, Strul Burcch LObenshon, 
Bercu Goidenberg, Şmil Axeliad. Marcu Sirul Sararu, Mi- 
chel Pascal, S. A. Streutman, H. E. Rotman, Aron Rabi- 
novici, Nute Schwartz, Ilie Soicher, Meir Wechsler, Leiba Negru, Şmil Ițic Katz, Iosef Naftalisohn, Haim Gărcineanu, - Leon Goldner, Șmil Goldner, S$. Ghelberg. Lupu Pisam, F. S. Rosenfeld, Meir luster, los. Weinberg, llie Roten- berg stc.



Jidovii pământeni Și  măninei 
din jud. Neamț şi Piatra 

Intoideauna şi după toate legile vechi ale țărei evreii 
crau împărțiți în două clase: Ruele sau pământean ŞI su- 
diți sau supuşi. Evrei pământeni aveau pr erogalivă şi su= . 
primație asupra celor supuşi. 

Art. 44 din- codica civilă a Moldovei zice lămurit: 
„cel ce are drept de pământean, dobândeşte desăvârşita 
întrebuințare a politiceştilor. drituri (adică a drepturilor 
politice şi civile) cu excepţie că neortodocşii nu puteau 
cumpăra moşii şi câştiga cinuri“, 

După articolul 46 Ş 1 al convenţiunei 'din Paris, Isra- 
iliții, cari se găscsc în condiţiunele de lege, au în Româ- 
nia drepturi civile. - 

După art. 16 din C. civ. dela 1864 evreii se bucurau 
de drepturi civile, putând a obține întrezga naturalizare 
prin anume formalilăți. lar după art. 26 al aceleași lege, 
asupra organizațiunei comunale conţine o disppziţiune 
astfel înţeleasă : 

„Israiliţii indigeni, până ce vor arâla că au sentimente 
şi moravuri Româneşti, şi până la-o modificare a legei 
de faţă, nu vor putea exercita drepturile comunale, decât 
în condiţiunele ur mătoare” 

1) Dacă servind în armată Română, au dobândit gra- 
dul de sub ofiţer. 

| 2; Dacă au săvârșit cursul de colegiu sau de facultate 
în România. 

3) Dacă după studii regulate, au dobândit dela o fa: 
culțate străină diplomă de Doctor sau de licenţiat, în orice 
Cronica Gomunităţilor Israslite din jug. Neamţ de Iosef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom l.
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specialitate, trebuind însă ca această diplomă să fie recu- 
nosculă de guvernul ţărei. | 

4) Dacă a întemeiat în România o fabrică sau o ma- 
nufactură tolositoară țărei şi care ocupă cel puţin 50 me- 
seriași. | 

După art. 7 din constituţia votată în anul 1866 zice : 
Numai străinii de rit creştin pot dobândi înpământenirea. 

Art. 44 al tractatului din Berlin recunoaște evreilor 
pământeni tote drepturile civile şi politice. | 

La 1879 camera țărei a reformat vechiul art. 7 din 
constituție cu dreptul că evreii pot cere şi căpăta aceste 
drepturi prin cameră şi senat, dar numai individual. 

-La 9 Noembrie 1879 se votează şi se acordă natura- 
lizarea Română lIsrailiţilor cari au servi! sub drapel în 
timpul războiului peniru independența ţarei. Aceştia sunt în număr de 888 evrei, cărora li s'au dat diplome de in: deginat. | 

lată copia unei asemene diplomă : 

Carol |. 

Prin graţia iui D-zeu şi voința naţională Domn ai României 

La: loţi de faţă şi viitor sănătale, Văzând legea vo- tata de senat în ședința sa dela 13 Octombrie 1879 şi de adunarea deputaţiler în ședință dela 18 Octombrie ace laş an, prin care se acordă naturalizarea Română, sergentu- lui din regimentul 5 de linie Moise lancovici, carele a servit sub drapel în timpul războiului pentra independenţă. Având în vedere art. 7 $ 2 litera C. din constituţiune. Având în vedere decretul nostru sub No. 2529 din 6 No- embrie anul 1879 prin care am sancționat şi promulgat sus zisa lege. | E ” Amy decretat şi decrelăm ce urmează : Art. unic. Se acordă sergeniului din Reg. 5 de linie Moise /ancovici toate drepturile civile şi politice de cetățean Român, Pentru care îi se dă această Domnească diplomă sub a noastră semnătură și sigiliu. 
Dată în Domneasca noasiră reşedinţă Bucureşti la 10
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Decembrie anul mântuirei una mie opt sute şeapte zeci 
şi nouă și cel de al patruspre zecelea al Domniei noastre, 

Urmează semnătură Domnească Caro/ (L. $.) 

Ministru secretar de stat, Preşedinte al consil. Miniştrilor 
IC. Brătianu 

Secret. Consil. N. Duca 
No. 470 | 

lată și lista soldaţilor Evrei înpământeniţi, din jud. Neamţ 
Extras din Monitor oficizl dela 11/23 Noembrie 1879 

1. Schwartz Ițic soldat Regimentul 5 linie, 2. Copelo- 
vici Copel sold, Reg. 5 linie, 3. Caliman Haim sold. Reg. 15, 
4. Ițic Solomon sold. Reg, 15, 5. Moise Herşcu sold. Reg. 15, 
6. Meer Sabu caporal Bat. 3 vân., 7. Pincu Meer sold. Reg. 
8 calar.. 8. Rabita David sergent Reg. 3 linie, 9, Herşcu 
Abas sold. Reg, 5 linie, 10. Peisih Leiba sold. Reg. 5 linie, 
11. Osia Ovidia, sold. Reg. 5 linie, 12 Mendel Haim sold, 
Reg. 9 linie, 13, Moise lancovici sergent Reg. 5 linie, 14. A- 
rabagiu Leiba caporal Reg. 5 linie, 15. Haim Şmil Zaret ca- 
poral Beg. 6 linie, 16. Bianaru Iosef serg, major Bat. 2 vân. 
17. Strul Meer serg. major Bat. 3 vân.. 18. Ițic lţic serg. 
major Bat. 3 vân., 19. Dohasoru Ițic serg. major Bat. 3 vân., 
20. Naftulea Şmil serg. major Bat. 2 Roş., 20 Slose . Haim 
loil serg. major Bat. 2 Roş, 21. Leizer Barba Lala caporal 
Reg. 15 Dor. 

lată următorii sergenţi evrei care au făcut parte din 
Regimentnl 15 Dorobanţi : 

22. Marcu Solomon, 23. Faibiş Marcu, 24. - Ciobotaru 
Avram, 25. Hanici Şuem, 26. Opincaru Herşcu, 27. Ghiţa 
Zeilig, 28. Arginmaru losub, 29. Chiva Lelovici, 30. Carpen 

“Aron, 31. Faib:ş Leiba, 32. Gherşin Avram Nula, 33. Haim 
sin Haim. 34. Postelnicu Dudel, 35. Steen David, 36. Şulem . . 
Mendel, 37. losub Alter, 38. Covrigaru Haţcal, 39. Isac Şmil, 
40. Roscovici Moise, 41, Stufter Henţel, 42, Solomon Haim, 

Tom, Îl ” 3
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43. Haim losub. 44. David Strul, 45. Mongiu Şloim, -46. 
Meer- Herşcu, 47. Herşcu' Leiba, 48. David Resşcu, 49. Lupu 
Leiba, 50. Arabagiu Sinca, 51. Tinighijiu Ițic, 52, Iancu 
Herşcu. 53. Dascălu Avram, 54, Lupu Aizic, 55. Şart Leiba, 
96. Latiros Strul, 57, Palic Avram, 58. loina Haim, 59, Noih 
Bercu,, 60. Lupu Lupu, 6:. Ceprezaru Marcu, 62. Negru 
Şaim. 63. Bălan Herşeu, 64. Croitoru “Marcu. 65, Herşcu 
Leiba, 66. Redler Moise, 67. Heler Moise. 68. Losner Ițic, 
69. Cotiugaru Haim. 70. Chioru Lupu. 71. Căciularu Şimşa, . 
72. Burech Leiba, 73 Goldenberg Aron, 74. Criinştain Ancel, 
75, Nahman Nahman, 76. Roşu Manoş, 77. Amale Haim. 
78. Bril iţic, 79. luster Haim, 80. Alter Zellig, 81. Bandel 
Strul, 82. Marcu Şmil, 83. Zala Bercu, 84. Iosef Moise Bir, 
85. Herşcovici Copel. . . | 

86. Haim Marcu serg: Reg. 7,calar., 87. Simon Haim | serg. Reg, 8 calar.. 88. Croitoru Pavel serg.. Reg. 8 calar. 
89. Cotiugaru Ițic serg. Reg. 8 calar,, 90. Gavriloaea [lie 
serg, Reg. & calar., :91. Hascal Moise serg. major Reg. căl, per. 92. Roşu Nusen Lipa serg. major Reg. căl. per. 93. Lupu Moise serg. major Reg. 2 roș, 94. Herşcu Moise serg. major Reg. 15 Dor. 95. Avram Strul caporal Reg. 4 linie, 9%. A. - zenberg Marcu serg. Bat. 1 vân. 97. Avram lancu'serg. Bat: 3 vân, 98. Alter Avram serg. Reg. 5 linie, 99, Croitoru Herşcu serg. Reg. 5 linie, 100. Arabagiu Leiba serg. Reg, 5 linie, 101. Aizenberg Marcu serg Reg 6 linie, 102. Herşcu Leiba serg. Bat. 3 vân 103. Petraru Haim Leiba serg. Reg, 15 Dor. 104. Avram Iosef serg. Reg. 4 linie, 105 Moriz: Waimkop_ sold. Reg. 5 linie, 106. Moise Stoler serg. Reg. 2 art. 107. Opincaru Bevriv sold. Reg. 7 linie, 108. Nume Şiers serg. Reg. 6 linie, 109, Gărcineanu David sold, Bat, : geniu,:110. lancu Leon tambur major Reg. 5 linie, 111, şters - 4 nume. ” | | Atară de aceştia mai sunt naturalizaţi individual D.nii: Marcu M. Augenştreich, Michel iuster,  Herşcu Rapaport, Isiel: Kohn. farmacist, Ronetti Roman şi Dr,„Moscovici ete. 

  

"In 27 August anul 1918 guvernul Marghiloman a făcut - legea pentru încetăţenirea evreilor. Aceasta a fost în timpul ocupațiunei inamice şi care lege a și fost anulată odată cu legiuirea Parlamentului din acel timp, e
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Tot în anul 1918 se decreta legea pentru încetăţeni- 
rea evreilor. Aceasta avu loc sub guvernul /. 7. C. Bră- 
tianu. în 20 Decembrie 1918. 

Cei cari cereau încetățenirea, trebueau să se adreseze 
justiţiei, care o acordau printr'o ordonanţă de judecată, 

in anul 1919 legea de încetăţenirea a evreilor, tot 
guvernul Brătianu prin un nou decret lege, No. 2085 din 
22 Mai 1919 dă facultate ori cui a face numai o simplă 
cerere pentru a o căpăta. i 

In anul 1920 tratatul din St. Germain, prin art. 7 
din acel tratat zice : <România se obligă a recunoaşte ca 
supuşi Români deplin drept şi fără nici o formalitate pe 
evrei locuind în toate teritoriile României şi care nu se 
pot prevala de nici o altă naţionalitate». | 

In anul 1923 adunarea constituantă, conform şi cu 
dorinţa muli regretatului Rege Ferdinand |] şi al primu: 
lui Ministru 1. ]. C. Brătianu, ca problema evreiască să fie 
definitiv închisă deci conform ari, 133 a fost ratificată. 

Imediat după decretarea încetăţenirei U. E. R. secţia 
locală înştiințează populația Israelită că secția locală a în- 
ființţat birou contancios în localul şeoalei dela Şipote,: 
pentru facerea de cereri şi formalităţi spre a putea.ob. | 
ține încetățenirea legală. | 

Tot atuncea şi d-l M. A. Renert face asemene invita- 
ție în ziarul «Informatorul» din 9 Sept, 1918. 

De atuncea evreii ca cetăţeni iau partea activă la toate 
alegerile de cameră. senat şi comunale... . 

lată câteva schiţe: In anul 1922 Ia alegerea membri- 
Jor pentru corpurile legiuitoare au apărut felurite aveluri 
a tuturor partidelor către evrei cerând votul lor cu ur- 
mătoarele cuvinte în fruntea apelului: «Către cetățeni Ro- 
mâni de rit Mozaic». | 

In anul 1925 la alegerea pentru cameră şi senat aşa 
zisul Blocul Evreesc cu semnul «Menorah» au lansat apel 
cerând votul; asemenea şi toate partidele şi partidele 
unite. , 

In anul 1926 la asemene alegere, partidele sau a: 
dresat cu cuvintele: Fruţi Evrei, Alegători Evrei, etc. » 

In lista cetățănească au figurat D-nii: A. Aronovici, 
Şulim Burich, Ilie Şapira, Paul Goldştein şi A. Roşu iar 

*
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în lista liberalilor au figurat D-nii : Albert Abeles, A. B. 
Catz, Fridrich Davidovici, Meir Chascalovici şi Caro! 
Fridman. | 

La alegerea din 1927 iarăşi toate partidele au lansat 
apeluri către evrei cerându-le votul. 

Apelurile erau cu titlul: Cetăţeni, Alegători, Fraţi 
Evrei etc, - 

Uniunea Evreilor Români au luptat făţiş pentru par- 
tidul liberal, semnat Sol. Drimer. A!bert Abeles. 

La întruniri au vorbit: Guranda, Prefectul Pşepe- 
linschi, Dr. Herşcu, Barid şi Abramovici. | 

Astfel a fost şi la alegerile comunale şi la cele a că- 
merei de comerţ unde au fost şi membri evrei. 

In consiliul comunal al Primăriei au fost D nii: Leon 
Goldner, Pascal Braunştein, Sol. Drimer, Avocat Al. Starck, | 
Avocatul Weintraub, Herman Abramovici M. 1. Ipcar. etc. 

“Al celor de comerț voi arăta la capitolul comerţul. 
Asemene iau parte evreii şi la curtea jaraţilor,



Calomnia de sânge asupra evreilor 
din jud. Neamţ 

Pe lângă multe suferințe ce evreii din localitate au 
suferit se mai poate adauga şi aceste, scornite și aduse 
aci de liftele fanatice ale Orientului, singurii patentabili 
brevetanţi ai acestei scărboase mașinerii. 

Calomnia sângelui a costat pe poporul evreu multe 
mii de martiri şi sacrificii umane inocente. Ea n'are nici 
o umbră de adevăr, fiind combătută şi spulberată şi în 
țara noastră de Voivodul Const. Alex. Ipsilante (1804), de 
Mitropolitul Dositeiu (1808), de Părintele literaturei Ro- 
mâne Joan Heliade Rădulescu (1838), de Prinţul Alex. Dim. 
Ghica (1858), de Marele Costache Rosetti tot în anul 1858 
şi de alţi bârbaţi luminaţi ai României. 

Cât priveşte străinătatea în frunte cu Frans Renan şi 
alți au combătut și ridicularisat această hidoasă acuzare. 

În ţările Române n'a fost vârsare de sânge. în ase- 
mene cazuri ca în ţările Occidentului, fiind un popor to- 
lerant şi mărinimos. . 

Calomnia de sânge dela anul 1710 (Neamţ) 

In anul 1710, în ziua de 15 Nisan după calculul e 
braic, în timpul domniei lui Dimitrie Cantemir se pe: 
trecu următorul fapt: In mănâstirea Neamţului era un că- 
lugăr numit /oi/ Neculai, evreu venit din Polonia în vârstă 
de 17 ani, botezat de paharnicul Neculai Musteaţă şi că- 

lugărit la mănâstirea Neamţului. 
Acesta voind a se insinua la starețul M-tirei Egume- 

nul Lazer ; în unire cu alt botezat din Nemaţ, luă un copil 

Cronica Comunităţilor israelite din jud. Neamţ de losef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom, WU
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dela o văduvă creştină din Neamţ îl janghia şi în noap- 
tea de 14 spre 15 Nisan, ajunul paștelui evreiesc, aruncă 
cadavrul în ograda sinagogei vechi de acolo. Evreii ve- 
nind dimineaţă la sinagogă şi văzând copilul, dsteră de 
ştire autorităţei de acolo. De abia vestiră faptul - că o 
mulţime de călugări; arnăuți şi norod se adunară, dând 

„năâvală spre sinagogă, unde jetuiră, bătură şi uciseră chiar 
câțiva evrei. . | | | 

Ispravnicul din Piatra, Gheorghiţă Ursachi, venind şi 
el adună 22 evrei fruntaşi îi puse în fiare şi. i transportă 
la ispravnicie din Piatra. 

Aci cum acești nefericiți fură aduși la Ispr avnicie 
“Sau adunat o mulţime de noro. Ma 

Evreii fură bătuţi cu cnută peste trupurile goale: şi 
tărâți goi prin strade, unde li ae aplica la fiecare respin- 
iene câte uu număr. de cnute, până au ajuns la grosul 
cel mare din strada Poştei de azi. | 

Aci fură întemnițați şi hrăniţi numai cu malaiu și apă, scoși de două ori pe zi câte unul şi băluti cu harap- 
nicul, după obiceiul de atuncea. | 

Evreii din Piatra văzând nenorocirea “venită asupra 
lor, se ascunseră pe unde ruleau de furia poporului şi 
mai ales al Loșilor, ce erau în acea vreme în mare nu- măr în Piatra, trimițâvd tot odală un delegat la Vodă 
din laşi. inde prin stăruinţă evreilor din lași, a Haham- 
başei Naftulc, precum şi prin intervenţia !ui Devlet Che- rei Han. căpâtară audienţă la Vodă Cactemir. Şi fiindcă Vodă primise de mai înainte o jalobă din partea dregă- torilur şi a preoţi'or din Neamţ, prin care pretindeau a- devărul crimei săvârşite. orându-i pe boerii Vasile Hăbă- sescu medelnicer și Manolache Ruset biv. vel, vornic, care să conslate cele petrecute. 

__ Comisia rânduilă sosind la, Neamţ şi făcând cuveni-. tele cercelări se convinse de nevinovăția evreilor, care au fost pe dată slobuziţi din temniță ; căci chiar mama copilului mărturisi singură că a dat copilul în mâna că- lugărului, care la Junghiat. | 
Călugărul botezat, autorul crimei, fu dus în lanţuri la lași, la Mitropolitul Ghedeon, unde acesta îl osândi la muncă silnică pe viață în Mânâstirea Golia, alăturea cu 

7
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"nebunii ;.iar mama copilului fu spânzurată - în laşi din 
- porunca lui Vodă. 

- Dăm aci numai traducerea !) actului din care cetitorul 
va putea vedea totul se s'a petrecut cu această acuzare, 

Cu ajutorul lui D-zeu i 

La anul 470 (1 710) din mia a cincia, în ziua 15-a 
din luna Nissan. în vremea în care Vodă Cantemir dom- 
nea peste Moldova—să-i crească șlava.— s'a întâmplat o 
nenorocire rea şi foarte înfricoşată evreilor în vremea 
acea. - 

In Mănâstirea Neamţului a fost un evreu—pomenirea 
să-i fie ştearsă—care şi-a . schimbat credinţa şi s'a făcut 
călugăr; acela a dorit să linguşească pe stirețul de acolo 
ca să găsească har în ochii lui, şi a spus altor creștini ca 
să ia un copil de creștin, să-l străpungă şi să-l'arunce în - 
curtea bisericei celei vechi spre a unelli contra evreilor 
cum că ei l-ar fi furat pentru al iunghia, căci le: trebuia 
lor sânge de Paști. | 

Apostatul avu de vecină o văduvă creștină, care avea - 
un copil mic de vre-o șease sau șeapte ani; și aşa se 
duse la văduvă și-i spuse toate lucrurile ce ar voi să 
facă şi-i mai spuse că ar [i un :ct de deosebită evlavie 
şi cum că mai e lege dela Nazarenianul cel mare... ca să 
omoare şi să prăpâdească pe evreii, şi acuma dă-mi pe 
copilul tău cel mic și ţi-oiu da pentru dânsul atâta şi atâta 
Și cu condiția aceasta ca să te duci și să strigi prin pieţe 
şi uliţe că evreii ţi-au furat copilui. | 

Creşlina cum auzi că esle un act de. evlavie şi chiar 
o poruncă, şi -că tocmai ei se întâmplă să facă acest act 
de evlavie, spuse cu gura plină; ți-voi da copilul şi banii 
nu voi lua, și voi face întocmai precum îmi vei porunci, 
şi i dădu lui copilul: iar el se duse la tovarăşii lui la 
Neamt. 

Şi în noaptea aceia în care fiecare evreu şade la masă. 
şi măreşte pe Ziditorul său şi povesteşte minunele cum 
că ne-a mântuit din țara Egiptului, luară copilul îl jun- 

1) Originalul este la Dr, Elias Schwartzfeld Paris, oferit de mine—AUTORUL, 

?
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ghiară şi îl aruncară în curtea sinagogei celei ve hi. A 
dona zi dimineață ducându se câți va evrei la baie, tre- 
cură înaintea curtei și văzură copilul zâcând plin desânge. 
Atunci căzu paste ei o frică mare, Ş: chemând încă în 
dată alţi evrei, merseră a ispravnicul oraşului sâi dea 
de știre despre aceasta. 

lar dacă au venit la dânsul, găsiră la el pe apostatu 
şi alţi creştini. 

Îndată începură a-i bate cu bataie cruntă așa încât 
omorâră cinci din irânşii şi i jetuiră rău, 

Indată trimise Ispravnicul ia Parcâlab ca să vie la 
Neamţ. Cum sosi acesta porunci ca să puie în lanţuri de 
fier două zeci şi doi de evrei şi i duseră la orasul Piatra 
şi i aruncară în temniţă. 

Evreii din Piatra văzând că e râu de dânşii, trimi 
seră doi oameni iscusiti din Piatra la Vodă din laşi, casă i 
povestească ure tirea fâcută contra lor. : 

lar dacă au venit la laşi se duseră la fruntașii oraşu 
lui şi aceştia merseră cu dânşii la Vodă şi povestiră tot 
ce li sa întâmplat. 

Atunci trimise Vodă doi oameni la Neamţ ca să cerce 
teze dacă lucru esle adevărat ori bi. | 

Oamenii veniră şi cercetară şi căutară bine şi văzură 
că e lalş şi neadevărate , asemenea şi mama copilului 
mărturisi adevărul. 

Atunci luară pe apostat şi-l duseră la Mitropolitul 
din lași şi acesta porunci ca aposlatul să fie pus în casa de nebuni în tot timpul vicţei sale, iar evreii să fie 
sloboziţi. 

Aceasta am scris'o noi spre vecnică pomenire şi D-zeu să ne trimeală pe mântuitorul cel drept curând în zilele 
noastre amin ! 

Isc. Jfchoc ben Abraham Moişe 

Aron Leib Neamţer | (L. $.)
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Calomnia de sânge dela 1165 din Trg.-Neamţ 

In vremea domniei a oatra a lui Grigore Al, Gica V. 
V. se înregistrează o altă calumnie în acest oraş. 

Lângă cetatea Neamţului, dincolo de parâul Ozana, se 
afla şi o biserică ortodoxă veche de lemn, ce a ars cutimpul, 

Acoio slujiau cinci preoţi dintre cari 2 evrei botezați. 
Aceştia din uimă, spre a-şi airage mai mult poporul se 

hotărâră a scorni o calomnie pe seama foştilor lor coreligio- 
nari. În ullima săptămână a lunei Adar (1765) Vineri s re 
Sămbâtă seară umplură cu sânge de remători o sticlă mare 
şi un pahar țărănesc, şi în acea noapte chiar se introdusere 
în sinagoga cea veche unde depuseră sticla şi paharul în urna - 
sfâmă. | 

Tradiţia spune că dascălul (şames) sinagogei visa tocmai 
în acea noapie Că sinagoga stă în. foc;  trezindu-se speriat 
din vis.dete fuga la sinagogă şi uitându se înăuntru vazu o 
lumină din “roă unde erau depuse obiectele de mai sus. şi: 
în fantazia lui i sepăru că vede doi bătrâni în genunchi cari 
plângeau.:), 

Dascălul speriat de cele văzute se duse iute la rubin 
spre a-i da de ştire, şi acesta îmbrăcându-se îndată, plecară 
amândoi spre sinagogă unde se zice că ar fi auzito voce ce 
le spunea : „Căutaţi în urnă şi vă mântuiţi“, 

Apropiăndu-se de urnă dădură de obieciele arătate şi 
înțelegând primejiia. mulţumiră lui Dzeu pentru scăpare 
miraculoasă. N 

Luară apoi sticla şi paharul şi vârsând sângele în părâu, 
le spălară bine şi umplându-le cu vin roş, le puseră înapoi 
pe locul de mai înainte : apoi închizând sinagoga, porniră spre 
casă fără a pomeni cuiva de cele întâmplate. 

Sămbâtă dimineaţă, pe când toţi erau adunaţi în sina- 
gogă, se văzură deodată înconjurați de multă lume, de sei- 
meni, husari, lipcani şi altă armată. Vornicultârgului, câţi-va 
preoţi, comandirul şi alți gospodari de frunte intrară înar- 
maţi cu iatagare în ogradă şi păşind drept la urnă, o deschi- 

1) Menţicnăm aci tradiţia aşa cum am cules dela: bătrâni, este însă probabil 

că dascălul a fi fost înştiinţat prin cineva unde poarta deschisă jar fi deşteptat 

bănuială.
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de sânge omenesc. | i 
Vornicul scoase abia obiectele şi o larmă mare se făcu 

afară: de norodul înghesuit la ferestri, care era setos de răz- 
bunare, de vreme ce cei din lăuntrul Sinagogei scoaseră iata- 
ganele spre a începe un masacru, _ 

Dar Vornicul, un om bătrân şi aşezat, linişti 'mai întâi 
pe toţi şi examinând apoi conţinutul” se convinse că era vin 
şi nu sânge, | 

Vornicul, cercetând faptul chiar în sinagogă făptuitorii, 
văzându-se dejucaţi, mărlurisiră singuri cele “săvârşite ; aşa că 

. Cfeştinii ce erau faţă elaviră pe D-zeu pentru minunea ară- 
- tată ș iar Vornicul relată faptul Ispravnicului din Piatra. 

După ce toate se liniştiră, rabinul şi dascălul povestiră 
„la ai lor faptul petrecut în timpul noapței şi evreii din Neamţ 

se veseliră 3 zile şi 3 nopţi dearândul; de vreme ce popu- 
laţia creştină convinsă ce s'a! întâmplat o  minune,: căpăţară 
mare stimă pentru evrei. : a 

Tradiţia mai spune că faptul ajungând la Vodă şi lz Mi- 
tropolitul lacov, ei au pedepsit aspru pe cei 2 preoţi botezați: împreună cu alţi 3 greci, tovarăşii lor la această nelegiuire. 

seră şi găsind sticla şi paharul cn vin; erau siguri a fi dat 

Calomnia de sânge dela 1803 în Neamţ 

Ia vremea lui Alexandru: Moruz V. V. se întâmplă jarăşi o acuzare de sânge contra evreilor. : 
Un casap Ițic, care şedea în vecinătate cu un ' creştin Mihai Bostan, venind noaptea târziu acasă dela căsăpie, aduse cu sine într'o pestelcă un miel tăiat. | Nevasta lui Bostan, văzând că evreul jupeşte ceva la noaple. era convinsă că trebue să fie un copil creştinesc, Venindu-i bărbatul acasă, îi: povesti că a vazut sin- gură, cu ochii ei, cum casapul Ițic jupoia o copilă creştină. Bărbatul ei tăcu şi de dimineaţă denunță faplul ocărmui- rei de atuncea, afirmând şi el că a văzut în persoană că Jidovul Ițic a jupoit un copil de “creştin. | Tocmai atuni dispăruse și din satul Grumăzeşti un copil din sat, răpit de o fiară de pe câmp. „Când Comandirul poliţiei. auzi denunțarea, 'trimese
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zapcii ca să-i se aducă casapul evreu; și după ce | bătu 
de căzu mai mort, fu pus în fiare cu doi cumnaţi ai lui 
şi trimes sub excortă la Isprăvnicie din Piatra, 

Ari tustrei fură torturați mai bine de o lună, până 
ce un țăran din satul Grumăzești. eşind la câmp; găsi ca- 
davrul copilului dispărut si înştiință despre ac casta âulo 
rităţi'e locale ; care făcând noui cercetări se convinseră de 
adevarată stare a lucrurilor şi eliberară pe cei 3 nenoro- 
ciți Qin temniţă, 

Negreșit acest fapt avu și o înrăurire nenorocită a- 
supra populaţiei Israelite în general şi cu deosebire asu- 
pra acelora din Trg.-Nsamţ 

Calomnia sângelui dela 1816 din Trg.-Neamţ 

In adevăr în anul 1816 în luna lui Nissan după cal: 
culul ebraic. în vremea lui Vodă Calimach, la un evreu 
“numit Michel croitor. din târgul Neamţ, şedea în gazdă 
un cerşetor creştin cu numele de Ioan. 

Acesta după ce isprăvia spra seară cu cerșitori itul ve- 
nea Îndată acasă la evreul în chestie; aducea lemne, i 
cara apă, iar în zilele de Sâmbâtă şi sărbători dânsul în- 
grijea şi de foc din casă. 

Inir'o vinere a lunei lui Nisan, în ajunul paştelui 
cvrees”, cerşitorul făcuse prea mult chef cu băutură şi 
când sosi seara acasă la evreu, se urcă în podul casei» 

unde se culcă pe un așternut «e paie. 
A doua zi de dimineaţă, Sămbâtă, evreul văzând că, 

cerșitorul nu se mai coboară, se sui singur în pod, unde 
îl găsi mort. 

Michel Croitor dete pe dată fug. la. poliție și i vesti 
moartea grabnică a cerşitorului. 

Poliţia se lransportă neînlârzial 'în casa evrcului şi 
urcându-se în pod, luă jos pe cersitorul n:ort, după ce 
la pus mai întâi pe o scândură plină de cuie și i sgăria 
tot trupul. 

Câteva ceasuri după transpoitarea cadav'uttui la poliție, 
acesta fu îngropat în toată linişte. 

Â doua. zi răsări „ deodată un băcan creştin Stefan
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Vele, care strigă în gura mare: că evreii au luat sânge 
dela cerşetor şi că au cumpărat şi oamenii poliției ca să 
treacă faptul sub tăcere. 

El îşi făcu pe dată o partidă numeroasă: de oameni 
neştiutori și brutali şi împreună denunțară cazul Isprav- 
nicului din Piatra Pefrache Sturza. Dar până a nu : sosi 
Ispravnicul, Vele cu partizanii lui desgropară pe mort, îl 
strâpunseră cu cuțite și râcniau în gura mare că evreii au 
făcut aceasta. 

Ispravnicul din Piatra duşmănea şi ura foarte mult 
pe evreii, fiindcă aceştea i-au refuzat în- multe rânduri 
cererea de al împrumuta cu bani, şi el găsi acum prilejul 
cel mai nimerit de a-şi răzbuna contra lor. 

Când el sosi dar în Neamţ şi constată atât alarma 
dată de Ștefan Vele şi partizanii lui, cât şi înpunsăturele 
de pe trupul cadavrului, dădu îndată porunca strașnică 
ca, atât Michel Croitor, cât şi membrii” cahalulul evreesc 
din Neamt, în număr de şeasc, să fie ferecaţi în lanțuri 
şi transportaţi la Ispravnicia din Piatra, unde să poată o- 
pera după placui lui. 

După ce dar Ispravnicul se întoarse la Piatra, cei 
şeapte nenorociţi, fură puşi în fiare şi în ziua de Sămbătâ 
la orele unu după masă au fost aduși în Piatra la Is- pravnicia judeţului. | 

Imediat li luă Zaprazul şi au tost apoi aruncaţi întrun beciu, care se afla pe locul unde este astăzi hotelul şi crâşma La Americanul (fost Hotel România). 
Agitalia în Piatra începu a creşte în acea zi printre populaţia creştină, şi evreii, văzând că o primejdie e gata a se sparge pe capetele lor, începură a se ascunde care cât putea mai iute. Prin strade treceau dejea cete de Greci şi de ţărani plini de furie şi pe orice evreu careil întâlneau îl luară la bătaie, şi după ce îl maliratau în chipul cel mai barbar, îl duceau până la beciul cei de ares- taţi, unde îl aruncau. 

„„__ Bătaia suferită de evrei era în adevăr crudă, hordele îi trăgeau de perciuni. le smulgeau perii barbei, îi loveau cu pietre peste cap și peste irup, şi nu încetară ce bru- talismul lor decât numai după ce victima ta târătă la
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Uu evreu lehuda, de profesie învăţător a fost unul 
din cei mai maltratați ; el a fost prins pe strada veche 
şi dus iu maltratări până la beciu, unde a fost aruncat și 
îşi dădu şi sufletul peste câteva ceasuri. 

Tot astfel şi Froim Lungul, comerciant de lână. 
Neculai Gotcol, unchiul lui Vodă Calimach, al doilea 

Ispravnic al judeţului. pe lângă cel dintâi Sturza. 
Când dânsul află că liniștea e turburată în oraș și 

că răsvrâtirea crește cu mare furie, aşa că creștinii iri- 
taţi țipau în gura mare că vor măcilări pe toți evreii,sosi 
în ulița mare cu trăsura cândo femeie numilă aie 
Velvels căzu la pământ înaintea trăsurei sale scoțând 
plânsete amare. 

Ispravnicul Gotcol mișcat sări jos din trăsură şi a= 
propiându=se de ea, o întrebă ce pofteşte. Femeia îi po 
vesti toată întâmplarea. 

Gotcol o linişti, şi ajungând la Ispravnicie ceru lă= 
muriri dela colegul său Sturza, 

Acesta răspunse evaziv şi afirmă că scopul arestărei 
este pentru a se putea afla adevărul. 

Când Nec. Gotcol văzu că cu Sturza nu o va scoate 
la nici un capât, porunci ca să se înhame din nou opt 
cai la trăsură. și se porni la laşi spre a povest: lui Vodă 
toate faptele ilegale ale tovarăşului său și a cere destitui- 
rea lui. 

| Sturză se convinse atunci că a trecut de glumă şi că 
afacerea poate avea un sfârșit rău pentru el; trimise dar 
îndată pe sameșul Feştila Dimitrache, cel mai intim prietin 
a lui ca să-l ajungă pe Gotcol în drum.. 

Acesia se porni fără zăbavă, îl intâlni pe acesta la 
podul Frăsinel şi după multă rugăminte îl induplecă pe 
Gotcol ca sâse întoarcă ia Piatra. 

Ajuns inapoi toţi evreii fură eliberaţi din beciu, după 
porunca uui. 

Calomnia sângelui din Hangu-Răpciuni 1834-1836 

Unul Volf Tapilager din Neamţ, obicnuea să cutreiere 
cu felurite articole mărunţuşuri etc, satele şi târguşoarele 
din prejur.
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Intămplându-se a fi înaintea Paştelor la Hangu; nişte 
Jocuitori îi introduseră în marfă o sticluță plină de o zeamă 
roșie, care apoi fu căutată şi găsităla el: „Jidovul are sânge 
creştinesc pentru azime“, era strigătul unanim. | 

După multe. bătăi, fu trimis la Piatra unde fu încarce 
rat și schinjuit ; supus la torturi groaznice, el dete ca com- 
plici în această afacere monstruoasă pe mai multi evrei, cari 
pe dată fură înhaţaţi şi chinuiţi. 

Lucrul luă proporţiuni din ce în ce mai mari. In fine 
după intervenția lui losef Bolocan din Neamţ. care era sta- 
roste, având mare trecere la aulorităţile Române şi Turce. 

Am extras aceasta din Analele soc. Ist. lulius Baraşch, 
anul III 1889 p. 203 şi cercetând faptul am constatat astfel: 

La un evreu din Roman losub al Psalmistului, s'a găsit 
o sticlă cu pelin roş şi creştinii văzând la el această sticlă 
răspândiră zgoniotu că în acea sticlă se află sânge  creşti- 
uesc. Intr'o zi de Sămbâlă, pe când vre'o 12 evrei 4in Răp- 
ciuni şi Hangu făceau rugăciuni în mica lor sinagogă ce era într'o casă particulară, câţiva Români cu autorităţile comu- nale, intrară în ea legară pe losub al psalmistului, pe David Răpciuner şi pe ceilalţi în număr de 12 câți erau acolo şi îi transportară la Piatra, unde fură închiși în hanul Braşovanu unde era grosul cel mare şi unde şezură 4 săptămâni fiind crunt bătuţi şi torturați. 

După multă trudă din partea comunităţei din Piatra, evreii fură eliberaţi cazul numai avu nici o altă urmare tristă. 

Calomnia de sânge din Trg.Neamţ în anul 1834 
In noaptea primului seder se petrecu în Neamţ o scenă din cele mai înfiorătoare. Nişte creştini vecini cu Haim Gil. bergher, turnară dinaintea uşei acestuia din urmă sângele unui porc junghiat într'adins pentru acest scop. oară săr- bă toare o petrecură evreii în groază şi nelinişte. 
Sfârşitul a fost că făptuitorul îmbătându-se striga singur pe uliţă că el a făcut aceasta : dar până atuncea evreii: erau ascunşi în casele lor. (Povestit de bătrânul Los. Herş  Ghe- bergher). | |
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Calomnia de sânge dela 1841 (Piatra-N) 
In anul 1841, în timpul domniei lui Vodă Mihai Sturza, 

avu loc o groaznică năpastă de sânge pe capul evreilor din 
acest judeţ 'şi de astă. dată direct în “oraşul Piatra. 

In judeţul .Nearnţului se ivi un hoţ. care a scăpat din 
castelul închisoarei unde era închis în Muntenia (el era de 
origină Albanez, un îel de prnăut). Dânsul se ţinea “mai cu 
seamă prin partea muntelui într'o grotă subterană. 

El avea obiceiul a prinde atât copii creştini, cât şi oa- 
meni în vârstă şi după cei prădă, i omoră şi le sugea sân- 
gele din corp: 

In astfel de chip se găsiră mai în fiecare zi cadavre pe 
toate drumurile judeţului.. 

Hoţul. acesta veni într'o noapte la Buhalniţa, la un că- 
lugăr şi după ce îl. -prădă, îi tăia. capul, îi spinteca pântecele, 
îi scoase maţele şi îşi bătu joc de elîn modul cel mai bar- 
bar. Atari scene hoţul le repeta în multe rânduri, şi în to- 
deauna nu neglijă de a suge săngele victimei sale şi a 0 a- 
runca “apoi pe“ drumuri în prada. animalelor, | 

Românii dimprejuir văzând aceste repeţite omoruri se 
năpustiră asupra evreilor şi ziceau că dânşii comit toate a- 
ceste crime în scop de a lua sânge, 

Acest zgomot se. lăţi curând în populaţie şi nu trecu 
„multă vreme că dânsa se şi năpusti, asupra evreilor. 

Un haham venind dintr'un sat în oraş, cu o sticlă de 
must roş de merişoare de munte, dânsul fu apucat pe drum, 
legat şi dus la Piatra unde fu închis în gros, deoarece „se 
zicea că nu e must, ci sânge creştinesc. 

Uu învăţător (melamed) Haim Beriş, care era la lankel 
Zeiliks din Crițeşti fu legat şi trimis burduf. la Piatra, 
unde prin torturi, zise că, este sânge strâns la stăpânul său 
lankel şi la losef FHerş Gebergher din Bistricioara, | 

Aceştia fură aduşi imediat legaţi la Piatra împreună cu 
orândarii Bercu Pungărăcianu din Larg, un frate al său şi 
un fiu al lui, precum şi Naftule, părintele lui, Elie Naftali-” 
shon, Iosef” Herş dela Hang, Haim Beier dela Iapa etc. într'un 
cuvânt s'au adunat peste 48 de evrei din Broşteni, Răpciuni, 
Hangu şi din. toate satele de prin prejur.
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unde fură închiși în grosul, (arest), , , 
Acolo se puse o gardă de soldaţi spre paza lor şi fură 

torturați în chipul cel mai crunt. Ei rămaseră astfel întem= 
niţaţi timp de două luni. , 
"La sus pomenitul Haim Beer era un servitor numit Uşer. 

Acesta veni într'o zi pe jos cu piei crude în târg unde 
le vându şi se duse apoi la bărbierul Vasile Frunzeti spre 
a se bărbieri şi curăţi de necurăţeniile pieilor, care îl um- 

“plură cu sânge şi murdărie. 
Bărbierul văzând că hainele acestuia sunt pline de sânge, 

puse mâna pe dânsul şi-l dete pe mâinele poliţiei, zicând că 
acesta este hoţul care suge sângele creştinesc, 

El fu pe dată închis împreună cu ceilalți evrei; şi 
fiind că dânsul era mai bănuit ca toți ceilalți; fu schinjuit 
în modul cel mai neomenos. 

Dânsul fu legat de perciuni cu capul în jos, fu spălat 
cu salamură şi se dete apoi un număr de cnute peste corp, 

Acest tratament barbar dânsul trebui săl îndure în 
toate zilele. 

Era pe atunci în luna Ianuarie şi -gerurile foarte groaz- 
nice ; dar tocmai atunci sărmanul nenorocit Uşer fu scos a- 
fară, desbrăcat în pielea goală, îi se turna apă peste trup și 
îu apoi bătut cu nuele până îi ţişnea șângele de-i curse pă= 
răie, care înghețară sub influenţa temperaturei, fără a putea 
găsi îndurare îvainiea călăilor lui. 

Aceste scene se repetară în toate zilele. cerându-i-se în 
acelaş timp ca să declare: „că evreii lau pus ca să sugă 
sânge creştinesc“, . 

„ Ceilalţi evrei, ce e drept nu' avură a îndura aceleaşi su- 
ferinţe, dar nu fură mai puțin căzniţi ; şi omenoasă poliţie 
nu le încuviință decât o litră de pâine şi o jumătate ocăapă 
pe zi. 

Ispravnicul de atuncea era Costache Ghica, un om slab de minte, care făcea toate câte îi se dictau. 
Agitaţiunea în popor. devenea din ce în ce mai mare, evreii erau cuprinși de frică şi de o adevărată panică, căci toţi creştinii cu grecii în frunte se purtau cu vorbă în gură mare că vor măcilări pe toţi evreii din oraş; şi faţă cu a- ceastă ameninţare viaţa evreilor era într'un serios pericol. 

Toţi aceştia fură ferecaţi în lanţuri şi aduşi la Piatra,
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Bărbaţii petreceau zilele în plâns şi post, iar femeile şi copii se bociau şi plângeau. In. fine veni şi scăparea. În adevăr nu trecu mult şi hoţul, adevăratul făptuitor â crimelor săvârşite şi imputate evreilor, a fost găsit şi prins de câțiva Români pe munţi la Crăcăuani, 
Acesta se duse la Crăcăuani, unde găsi pe câmp un bou, căruia îi tăia cu un cuțit o bucată mara de carne şi fugi apoi în pădurea din apropiere spre a-şi frige acea bucată. Aci erau mai mulţi ţărani, care lucrau la sindrilă. Ţă- ranul care era proprietaru) boului, cu numele de Ciurcă, vă- zând pe boul său mort, alergă în pădure unde găsi pe hoţ frigându.şi carnea. - 
El dete dar alarmă mare şi sărind cu toţii puseră mâna pe el şi-l aduseră la Piatra. 
Prins fiind el mărturisi îndată că dânsul e hoțul, care a supt sângele creştinilor. | 
Sgomotul prinderei sale - se lăţi îndată în oraş şi toţi, dela mic până la mare, dela copil până la bătrân, ieşiră îna- intea lui la barieră ca să-l vază: căci zgomotul perzista în asprime că hoţul e jidan şi că va fi adus la ispravnicie. Adus la ispravnicie şi întrebai ce este. el declară că e Roinân, de origină - Bulgar-Arnăut ş: că este din judeţul Tu- tova şi mărturisi: tot odată crimele ce le-a săvârşit, Intrebat fiind de ce n'a ucis şi jidani ci numai creştini, răspunse: că dacă se lasa să meargă la un jidan, crâşma era pururea plină şi nu putea face nimica ; dar adaugă tot odată că a ucis un jidan şi o jidaucă-pe drumul dela Grănţiş, şi în adevăr în groata lui din munţi s'au găsit cadavrele a două victime evrei, femeia lui Zeilig Grosul şi un servitor al lui, 
După ce i s'a luat zaprozul, toţi strigară că vorbele lui sunt mincinoase, că dânsul nu e creştin, ci trebue să fie jidan. El fu atunci desbrăcat gol şi numai astfel se putură confirmă zisele lui. 

Hoţul era de statură înaltă, sdravân și aproape un uriaş, puria un caimanac pe cap şi un işlic pe îunte, iar la u- rechi două monezi (una din aceste o posed eu), şi purta cu sine un baltag de o jumătate stângen. Pe picioare purta sdrențe și răspândeau un miros urât. | | 
Câteva zile după ce a fost prins lu dus la laşi unde se şi spânzură, 

Tom, | 
19
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Evreii însă n'au fost pe dată eliberaţi din închisoare, ei . 
fură siliți a trimite pe bătrânul Bercu Leib la laşi, care scoase 
un ordin dela Domnitor pentru eliberarea lor; şi numai la 
întoarcerea lui, dânşii au fost sloboziţi, iar populaţia evre- 
iască scăpă de cruzimele şi bătăile ce a suferit cât şi de 
năpasta, neaşteptată a calomniei de sânge, 

In Analele Istorice ale soc, „Iuliu Barasch“ An, III pag. 
204 vorbind de sus povestită acuzare de sânge povesteşte 
că conform ordinului (firmanului) obţinut de regretatul Sir 
Moses Montefior dela Sultan, prin care ordcnă că de se. va 
ivi în viitor o asemene acuzare în vre'o provincie de subt 
stăpânirea lui, ea să se înăduşe îndată şi să se pedepsească 
cu asprime pe acei cari ar născăci-o sau ar încuraja-o şi 
care ordin fu adus şi la laşi de un trimis Turce Fuad-Efendi, 
care îl ceti înaintea lui Vodă şi a poporului în Turceşte şi 
în Româneşte ; conform acestui firman Ispravnicul Costache 
“Ghica (cumnatul lui Lascar-Catargiu) fu condamnat a plăti 
2000 piastri amendă căci el încurajase credulitatea poporu- 
lui, arestând şi maltratând. pe evreii arestaţi în această pricină, 

Acuzare de luare de sânge dela anul 1859 în Trg.-Neamţ 
In luna Decembrie 1858 la un Jidov Alter Lipes din 

Trg.-Neamţ, o servitoare creştină ce o avea, furând mai 
multe obiecte casnice şi fiind maltratată în mod crunt de sus numitul ei stăpân; după ce scăpă dela dânsul, se duse la Piatra unde făcu o denunţare asupra altor Jidovi Iosef Herş Ghebergher, lţole staroste, Şabse haham, Choskel der heize- Tiker (răguşitul) şi Motel Feighes, că aceştia ar fi -omorât o fetică creştiriă de 12 ani peniru a-i lua sânge. | Prefectura publică îndată ca părinţii or rudele fetei o= morâte să se presinte, dând signalmentele după denunsul servitoarei. Sa 

lată şi copia publicărei în Buletinul oficial al Moldovei adaus No, 32 din anul 1859: - 
Prefectura Districtului Neamţ—19 Aprilie 1859 No. 3977 
„La această prefectură fiind traşi în cercetare un număr „de Jidovi din Trg.-Neamţ pentru omorârea unei necunos- „Cute fete cu numele Mariuca, dupre donosirea unei alte
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„fete ce au fost slugă la unul din aceşti Jidovi, că cu două 
„săptămâni înaintea crăciunului ar fi căşunat omorârea acei 
„fete şi în privirea că donosiţii se apără cu totul despre a- 
„ceasta si pentru că nici până acum nu s'au putut descoperi 
„a cui ar fi acea fată, se publică spre obştească ştiinţă a ei 
„signalmente şi îmbrăcămintea anume : în vârstă ca de 12 
„ani, faţa roşcovană şi cam stricată de vârsat, de stat mică, 
„iar îmbrăcămintea cu rochie de cit roş şi cu o polcuţă 
„neagră deasupra, îmbrobodită cu ştergar alb, ca cine ar fi 
„părinţii sau vre'o rudă de a ei, să se înfățoşeze la această 
„prefectură“. 

Istoricul acestei acuzări, a fost că evreii numiţi mai sus, 
aduşi fiind în Piatra, unde fiind arestaţi, fură maltrataţi sp:e 
a mărturisi, 

Ispravnicul Rosnovanu însă luă denunțătoarea şi îi aplică 
o bătaie zdravână, care mărturisi îndată că toate arătările 
ei sunt mincinoase, având ură asupra Jidovilor. 

Ei dară fură imediat eliberaţi, iar fata fu condamnată 
de judecătoria locală la un an închisoare. 

Calomnia sângelui dela 1860 în Piatra 

In anul 1860 în timpul Paştelui creştinesc, Grecii din 
acest oraş căutară un chip de a reinoi calomnia sângelui: şi 
aceasla în înţelegere cu consulul lor. 

In acest scop ei se încercară mai întâi de a cumpăra un 
Țigan dela o curte boerească, dându-i bani mulţi ca să lase 
să-i se ia puţin sânge, după care să se poată năpusti asupra 
evreilor şi să-i învinovățească de acest fapt mişelesc. 

Dar ţiganul nu putu ţine secretul şi răspândind vestea, 
dete alarmă printre evrei. 

4 

Obştea Israelită însărcină îndată pe Zalmăn Fă ticineanu.. 
şi Fișel Tacsier ca să comunice aceasta prefectului Cozadin, 
acesta chemă pe ţiganul şi îl cercetă, dar grecilor nu Ji se 
făcu nimic. 

Intăriți pe cât se vede, de această nepăsare a autorită- 
ței, ei păşiră spre realizarea țintei lor, 

De astă dată îşi făcură un om de paie umplut cu pul- 
bere şi gloanţe, îl îmbrăcară cu haine evreeşii şi i puseră
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un taleth pe corp şi filactere pe irunte şi pe mână, în care i puseră şi un sidur (carte de rugăciune). - | In ziua întâia a paştelui, grecii puseră apoi acest auto- mai de paie într'o trăsură, | 
__O mulţime de greci călări înarmaţi mergeau înaintea trăsurei, alţii îndărâtul ei şi restul înconjură trăsura, Excorta trecu astfel prin ulița mare şi prin toate celelalte străzi ale oraşului, mai ales însă acolo unde populaţia israe- lită era mai numeroasă. 

Doi dintre aceşti înscenători se puseră chiar lângă auto- matul de paie şi imitau rugăciunele evreeşti, Evreii văzând acest alaiu şi scena provocată de aceşti fii ai Eladei prinseră frică şi închizând iute prăvăliile şi u- şele dela casele lor se ascunseră în poduri, unde puteau ur- mări, prin deschizăturele acestora netrebnica lor agitare. Grecii însă aşteptau vre-o mişcare de împotrivire din partea evreilor, spre a se porni la fapte ; dar evreii se ți- nură liniştiţi. Se 
Capii acestor înscenători, conducătorii şi aţăţătorii erau indivizii cu numele de Practe, consulul lor, Siringhilo şi Mihalopulo. 
Evreii. văzând însă că. jocul numai ia sfârşit, trimiseră pe bătrânul Bercu Leib ca să denunțe faptul prefectului Co» zadin. care adormea şi: fu sculat din somnul lui, „Acesta luă îndată măsuri pentru urmărirea culpabililor prin jandarmi şi pompieri. 

| Grecii, văzându-se urmăriţi o luară la fugă peste Bi- striţă unde deteră foc aulomatului, care şi explodă, | Prefectul îi ajunse şi voi să treacă podul Bistriţei, dar ei se împoirivire soldaţilor, care se încercară a trece podul.! Prefectul dădu atunci un ordin sever acestora şi jandarmii A 

lor, care se opuse cu energie, îi aduseră la Isprăvnicie unde fură aruncaţi în închisoare. şi ținuți câtva timp, apoi fură cu toții isgoniţi din oraş. 
Ă La anul 1892 Abram Bicazer venind aci cu un băețel al servitoarei sale, la perdut în oraş, părinţii reclamau CO- pilul prin parchet cu acuzare că l'ar fi omorât pentru trebu- ințele rituale, In fine copilul peste câteva zile fu găsit de po. liţie şi redat părinţilor din Bicaz şi numai astfe] bietul evreu
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Istoria voluntirilor din timpul eteriei sau zaverei, esfe destul de cunoscută, numai puţin purtarea lor barbară şi bes- 
tială faţă cu evrei. E DE 

Zavera (pentru lege) este numele răscoalei de greci con- 
tra turcilor la anul 182]. E | 

Pricina răscoalei se explică prin obijduirea nespusă ce 
au suferit grecii sub jugul turcesc, vâind a se elibera de a- 
cest jug, deci se răsculară atât în toată Grecia cât şi aci în 
România unde fiind foarte mulţi şi Ja putere, negăsind pe 
turci, de a se răzbuna, uciseră şi prădară pe evreii ce pi- 
caseră în mâinele lor. 

Voi descrie aci jalnice întâmplări de starea cea tristă 
prin care au trecut evreii în acea groaznică vreme : 
„Ca şi în întreagă ţară ei se arătară de câtevaori în 

Piatra şi în întregul nostru judeţ. săvârşind cruzimele cele 
mai neauzite contra evreilor: cari erau mereu siliți a fugi 
dinaintea lor şi a 'se ascunde prin munţi, păduri şi ori unde 
se credeau asiguraţi de furia lor. - 

„Pretextul priucipal întrebuințat de voluntiri spre a putea, 
ucide şi jefui pe evrei şi din acest judeţ, era că aceştia ţin 
cu turcii. Aşa dară voi: începe întâi cu oraşul Piâtra şi apoi 
cu celelalte din judeţ. | 

«Ce necaz, ce osândire, vai mie! ce fac amar, 
«Ce tresnit şi ce lovire, ce otrăvitor pahar !» 

Eteria sau jalnicele scene prilejite în Moldova 
de vornicul Alecu Beldiman laşi 1861 pag, î. 

După cuvintele de mai sus ale contimporanului acelor 
jalnice întâmplări se poate vedea grozăvenia acelor triste şi 
amarnice timpuri. 

  

1) Istoricul Zaverei am făcut după relaţiile lui lacob Psantir în Divre Haiu- 
mim Bearţos România, Tom. 1 şi al Ilolea. 

Cronica Gomunităţilor Israslitg din jug. Neamţ de losef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom |, 

2
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„„Pe acel timp Ispravnicul ținutului era Comisul loan Can- 
ntacuzino care era cel mai mare rival al grecilor şial eteriei 
„lor E! a lansatun manifest cătră toţi de obşte neguţitori si 
„locuitorii Moldoveni în care biciuşte uceastă răscoală gre- 
„cească pe care o priveşte drept perderea acestui pământ şi 
„a tuturor, robindu=ne pe' noi şi pe lângă nenumăratele şi 
„nesuferitele rele şi pătimiri ce au pricinuit la toată starea şi 
„la tot Moldovanul cu feluri de silnicie şi prădăciuni, cu fe- 
„luri de jafuri şi cruzimi încât spaima cuprinzând pe toţi, 
„Sau spărt sate, târguri, ţinuturi întregi şi oameni împrăştiaţi 
„lăsiu casele și averile ior în voia Domnului. Țara a ajuns 
„să fie pământul plângerei. a 

Apoi în acel manifestarată pericolul față cu Inalta pvartă 
care ne poale crede complici. 

Apelează căiră toţi locuitorii a se înarma sub comanda 
lui pentru scăparea acestui flagel  cotropitor, roagă ca toţi 
să se unească pentru a goni pe aceşti tâlhari, 

Tot odală ordonă a prinde pe acești răzvrâlitori, a-i 
desbraca şi aduce la el, iar averea lor va «parţine prinzăto- 
rilor etc.—20 Aprilie 1821. 

Iscălit Sturza Spatar (vezi Uricariul Codrescu XV page 254 257). | 
Tot în bucivmul român An. | laşi 1875 de Th. Co- drescu pag €6 găsim în manifestul Mitropolitului Veniamin Costache (30 April) cin laşi. din anul 1821 către toți de obş'e a toată, starea locuitori de obşte, neguțitori şi locuitori Moldoveni (de orice lege) din ţiautnl Neamţului. 
Cu mare mâhnire sufletească privesc înşliinţarea pentru mişcările şi strămutările ce urmează, pricinuitoare de mare zdruncinare şi sărăcie etc. apoi apelează ca populaţia şitoată obşte să fie liniştită şi unită, pentru rezistența etc. 
Acest manifest la trimis la [spravnicie ținutului Neamţ, rugând a se publica şi în tot cuprinsul ținutului. 
Deci Cantacuzino şi Sturza după ce lansară manifestul ŞI văzând că nu pot împiedica această răscoală s'au retras, a 

înştiinţând cistita ocârmuire a Moldovei despre aceasta, care
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orându-i în locul lor pe Bibica, despre care Beldiman îl descrie 
în versuri : 

D „Dar ispravnicul de Piatra, Bibica acel nebun, 
-„La Golia, nu la Piatra ca să stea era mai bun, 
„După .ce cu Arnăuţii care ave dela Eşi, 
„Pentru această pricină, dinadius s'au trimis, 
„Beşleaga cum şi toţi Turcii, negustori ce au afiat, 
„Lovindu-i în miezul nopţei, desbrăcându-i i-au legal. 
„Spre mai mare a sa fală, a două zi toţi legaţi 
„l ținea să vază lumea, ca pe nişte vinovaţi. 
„In fine i-au „trimis, legaţi la Eşi şi pe drum la Ro- 

| man i au jertfit, 
Acest Bibica după ce ucise pe toţi Turcii aflați aci între 

care şi evreii supuşi otomani, s'a dus la laşi, unde s'a făcut 
hatman peste Eterişti. | 

Un evreu Leib Abramovici (chior) întorcându se acasă 
dela sinagogă fu prins la uşa casei sale de Voluntiri şi băgat 
în beciu împreună cu câţiva turci ; iar averea lui ise prăda 
cu totul. 

Cu mare greu isbuti soţia lui Malea ca să-l scape, ob- 
ținând dela căpitanul Voluntirilor Const. Nanoan voie de a 

putea umbla neatins pe drum ; «de aci acesta. plecă în unire 
cu un alul Ide Leib Argintar la Roznov, unde un evreu era 

închis şi pe care îl scăpară de moarte, aducându-l acasă 
rănit şi greu bolnav. 

Dar şi aci trebue remarcat că Românii dădură mult a- 

jutor pentru scăparea acestuia. 
Doi greci din acest oraş fraţii Gheorghe şi Const, Na- 

nuan îşi făcură o bandă de Voluntiri şi în noaptea de si. 

Teodor, în postul mare se sfătuiră ca să ucidă pe toţi turcii 

din acest oraş; pe mulţi îi şi măcelăriră, iar o mică parte 

numai scapă peste graniță, , 

Pe lângă turcifură ucişi şi câţiva evrei; dar când această 

bandă plecă în jos ea fu dezarmată şi mulţi din ei fugiră 
la Braşov. 

Cât pentru Voluntiri de aci voi remarca că fiecare din 

ei. purta o lloare roşie pe câp, care era semnul lor destinctiv. 

Zavergii se năpustiră ca lăcuste “asupra “tuturor satelor 

1) Beldiman pag, 6,
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din întregul judeţ şi înarmându-se se aşezară pe la mănâs- 

tiri, de unde năvâleau în bande asupra evreilor din sate şi 

din oraşe ale judeţului. 
Pe acei prinşi îi duceau la mânăstiri şi i schinjuea in 

diverse chipuri. Pe unii îi spânzurau de picioare cu ca ete 
în jos şi îi jupeau ca p> vite, părjolindu-i cu paie; iar pe 
alţii îi desbrăcau în p'elea goală și îi învăleau cu sucmane 
muiate în leşie clocotită, până li se jupuia pielea iar la alții 
săvârşeau alte nepomenite cruzimi. | 

Voluntirii ajungând la Broşteni. adunară din Dorna, Pă- 
răul Cărjei, Mădei etc. pe toţi evreii, pe cari i-au tăiat peun 

catarg, aruncând cada- 
vrele în Bistriţă. Un ne- 
negustor din Piatra loan 
Grasul. fiind faţă la a- 
cea scenă îngrozitoare, 
cuprins demlă răscum- 
pără din mâinele călăi- 
lor pe dou femii ti- 
vere «lin Mladei, pe care 
le thiimise cu pluta la 
Piata, ves ind şi el dădu 
grats  dughenele sale 
(unde s> afla astăzi 
fostele case a difu» tu- 
lui Simon Rcontzler) pe 
Imp de câţiva ani hi 
Beircu şi l.eiba Şprintes, 

soţii femeilor sus mnu- 
, mite. Aceştia îsi făcură 

lacob Psantir aci negoţul şi mai târ: 
Primul Cronicar al Evreilor din România Wziu plătiră datoria lor 

filantropului şi bine făcătorului lor loan Grasul. Tot aci e 
“locul de observat că printre femeile ucise la Madei erau şi 

4 copii a unei femei Reizel. | 
Un evreu Moise Beer, care şedea la munte fu prins de 

Volunt'ri şi tortura: cu mari cazre până muri sub mâinile lor. 
Moise fiul hahamului Şmul din Buhalniţa, plecând pe 

drum cu lână spre Hărlău, a fost masacrat pe drum de Vo= 
luntiri, 

  

  

  

    

7
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B.rcu Pungarăcianu care fu întâlnit de ei, scăpă cu fuga 
din mâinele lor, nu însă fără ai tăia nasul. - i 

La tatăl bătrânului Bercu Leiba numit Zudik, veniră cu 
banda lor Elie Catargiu şi Bujor şi-l siliră cu ameninţări ca 
să mea;gă la Matirea Bijean şi să intervie pe la călugări -de 
acolo ca să le deschidă mănâstirea, în scop de a o putea 
prăda. de oarece se aflau acolo multe averi ascunse de ale bo-. 
erilor, cari fugiră de fiica Voluntirilor ; dânsul nevoind a 
trăda pe călugări, al căror credincios era, Voluntirii îl tă- 
iară pe loc în bucăți. 

In comuna Largului Voluntirii au tăiat pe evreii Avner 
Meşures, pe Uren şi pe Zeilig Ghebergher cu femeia lui. 

„La Răpciuni Voluntirii au tăiat ve lic Ghebergher cu 
toată familia lui. 

La Putoci au tăiat pe Zeilik der grober cu toată fami- 
lia sa. - | 

Aci în Piatra şedea un turc cu numele de Ciolac, care 
era neguţitor de miere şi era găzduit la un evreu Moise Bu- 
halniţ: r, dânsul fu prins de Voluntiri şi o moarte sigură îl 
aştepta ; dar evreii având milă de el îl răscumpărară din 
mâinele lor, | E 

Când Voluntirii erau să treacă pentru ultima oară prin 
Piatra, ei lrimiseră o deputaţiune, care să vestească hotă- 
rârea_lu:ti de ei de a- măcelări pe toți evreii din oraş. 

Deputaţiunea sosi în adcvăr în oraş, se primblă prin 
uliţe bând, cântând şi petrecând; ținând predici de excitare 
a popiulaţ unei contra evreilor, cu scopul de al face părtaş 
la maăcelul proectat de ea. 

Când evreii auziră de această deciziune şi priviră la 
scenele funeste ce se pregăteau pe seama lor, ei se înspăi- 
mântară şi neştiind încotro să apuce, se ascunseră care unde 
credea că e mai sigur cu viaţă. 

O parte in Voluntiri erau dejea în oraş, iar alții ve- 
neau dela mănâstiri, adunaţi fiind cu toţii la locul unde e 
azi târgul vitelor. _ 

Aci ei se puseră pe petreceri şi ţineeu predici aţăţă- 
toare contra evreilor, aşteptând pe şeful lor lordache Ne- 
groponte, care trebuia să decidă asupra soartei acestora. 

lordache sosi şi începu. a agita şi mai mult masele sale 
barbare contra evreilor,
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e lar un Voluntir cu numele de Şeptelici din aces oraş, 
cutreeră oraşul cu o bandă întreagă ţinând în mână o tablă 
aurită şi strigând în gură mare că e pus de Ipsilante spre 
a culege neghina din grâu, la care banda lui răspunse cu un 
amin asurzător. | a 

Dar când Voluntirii erau dejea să dea navală, turcii in- 
trară deodată în oraş cu furie mare, cu cuțitele în gură _şi 
iataganele în mâni în fruntea cu pașalii : Ciobanoglu şi Sa- 
lich Paşa ; dând navală asupra Voluntirilor ; ucigând pe 
orice întâlneau în calea lor şi focmai cam pe locul fântânei 
din târgul vitelor, au tăiat şi capul lui Şeptelici. | 

Ceilalţi Voluntiri o luară la fugă, dar turcii îi fugăreau 
şi îi măcelăreau fără milă, îndată ce puneau mâna p: 
vre=unul, | 

Atuncea abia putură şi evreii eşi din ascunzătoarele lor 
şi să respire mai liber. 

Odată cu venirea turcilor, frica de Voluntiri dispăru şi 
populaţia începu a respiră mai liber; dar în acelaş timp in: 
cepu groaza acestora. " . 

Un grec Manole Apostol din Piatra, neguțitor de plute, temându se de turci, când auzi de venirea lor fugi ; pe drum 
el fu prins şi adus la Roznov. 

Evreilor de acolo şi aci făcându-li se milă de el, şi mai ales lui Duvid Colomeir, strânseră ofrande şi îl răscumpă- 
rară din mâinile turcilor. 

Pe când vre'o 40 de turci erau pe drumul Tazlăului şi ajunseră la satul Roznov, un chelar din curtea lui Ionică Jipa începu a căiti împotriva lor. turcii îllegară şi îl duseră 
înaintea cailor ; iar când ajunseră la satul Borleşti mai prin- seră alți patru Români şi anume pe Vasile Bărtoi, Costache Stâncosu, Petru Nichită şi Theodor a lui loan poreclit Cio-. botă, îi legară şi pe aceştia şi îi fugăreau înaintea cailor. 

Trei evrei anume Leibole Slobozier,: Michel orândar din Gal şi Avram Chaim Ghedales, care erau bine văzuţi de turci se rugară de şeful acestora Mehmed Ismail, dân- du-i şi un peşcheş, ca să-i cruţe pe aceştia, obținând această graţiare. Când ajunseră în satul Ruseni, fură primiţi în gazdă la săteanul Ieremia. Bobărţac. Acolo traseră în gazdă şi turcii, iar Românii de frică le aducea provizie atât pentru ei cât ŞI pentru caii lor.
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Acolo Jipa cu cei 4 Români au fost din nou făcuţi pri- 
zonieri şi legaţi, puşi într'o odae şi păziţi de turci: dar 
evreii le dădură de mâncare şi de băut, rugându-se mereu 
pentru viaţa lor. 

Pe la miezul nopței abia în sunetul clopotelor unei 
trăsuri veni deodată proprietarul moşiei Roznov Ioniţă Stol- 
nicu împreună cu un evreu Şmil Beile Reizes, care ştia tur- 
ceşte şi putură răscumpăra dela moarte pe Jipa. fărăa putea 
isbuti să scape şi pe ceilahi.. 

A doua zi cei trei evrei, implorară cu lacrimi eliberarea 
celor 4 români, dar turcul nu se înduplecă până nu scoa- 
seră 80 irmilici şi numai atunci îi putură scăpa. 

Abia cu mult mai târziu românii înapoiară evreilor banii, 
mulțumindu-le din inimă pentru binele ce le-au făcut. 

Nu voi lipsi asemenea a adauga un fapt, de altfel foarte 
cunoscut, că creştinii care se temeau de urci se refugiară 
şi se ascundeau în casele evreilor, care îi ţineau zile dea- 

rândul şi îi ospătau în casele lor până ce turcii plecară cu 

totul din oraş. 
Alţi creştini neguţitori. cari aveau necesitate a călători 

şi pentru a. nu avea nici o frică de turci, se îmbrăcau cu 

haine evreeşti pentru a evita orice pericol. | 

Mai am de arătat că aci în Piatra. turcii prădară bise- 

ricele creştine iar evreii le-au răscumpărat obiectele sfinte 

prin Aliukem Avram, care obiecte au fost înapoiate preoţilor 

bisericilor respective prin Şulim Dobrener şi Duvid Colomeier. 
Acuma voi vorbi de târgul Neamţului şi de celelalte lo 

calităţi în suferinţă. | 
In Buciumul Român de Th. Codrescu An. Il pag. 337 

vorbind. de Trg.-Neamţului în timpul Zaverei dela 1821 între 

altele zice: a început a veni nişte căpitani cu Voluntiri în 

Trg.- Neamţului, au dat foc târgului și pre mulţi Jidovi i-au 

tăet şi pe turci unde-i găsea. | 

| În luna lui Nisan a anului 1821 se afla în Târgul Neamţ - 

un Sărb romanizat numit Pelru Capral şi fratele său Ştefan 

sau arnăut.. Ă _ , 
_Acesta pentru a putea mai uşor vârsa sângele evreilor se 

prefăcu că voeşte să-i proteagă contra Volunlirilor, deoarece 

se arată în față cel mai 'bun prietin al lor, şi strânse astfel 

întrun beciu al său peste 100 suflete evreeşti, şi după ce
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îsi umplu astfel 1) beciul cu victime. chentă într'o bună dimi- neaţă mai mulţi Voluntiri şi scoțând unul câte unul îi tăiară şi aruncară cadavrele lor pe cămnuri şi prin păduri, | Pe cât era de barbar acest fapt el nu rămase nepedepsit, căci când turcii intrară în oraș puseră mână pe acest Sărb “nelegiuit. îl bâtură în liecare zi cu nuele peste tălpile picioa- relor şi cu rânci peste coip, şi îl 'chinuiră luni dearândul cu diferite cazne până îşi dădu sufletul în dureri ; iar leşul său fu aruncat câiniior spre mâncare. 
Suferințele evreilor din Neamţ. în timpul Zaverei, erau mai mari decât al celor din Piatra, ba chiar din toată Mol- dova. Mai bine de o jumătate din populație a tost ucisă şi aruncată pe drumuri spre peada cânilor; şi caznele cele mai mari le-au suferit în mănâstirele megieşe, unde au fost tor- turaţi şi schinjuiţi în chipul cel mai barbar. de călugări greci şi Voluntiri. | 

„Numai o parte.mică ce a putut scăpa de - cuţitele uci- gaşe ale Voluntirilor, sa refugiat peste graniță în Bucovina şi. nu Sa reîntors la cămin, decât după potolirea desăvârşită a Tăscoalei ; şi încă aci îmi povestisă bunica meă Mase (o bă- trână de peste 90 ani, născută în Neamţ. reposată de 39 ani al căror părinţi fură ucişi aturicea) că atât bărbaţii cât și fe- 
căci din contra erau omorâţi de Voiuntiri, | Capul Volunltirilor din Neamţ era Stcica, un Arnăut din satul Grumăzeşti, om sdravân şi înalt, crud de obiceiu și barbar taţă de. evrei. Subaiteraii lui, cari furnicau în între- gul judeţ, erau; Pârvu Blanar, Radu Spirul, loan Radu, Va. sile Lăcătuş şi alţi, a e 

mes din Piatra de cătră şeiul de acolo Ja Neamţ, unde sosi în luna Iulie, într'o Vinerea. seară, îndreptându-se direct cătră beşleaga turcească, care era unde e azi sub prefectura, o. morând 3 turci, pe care îi târă morţi Până înaintea bisericei „Adormirea“ şi unde au rămas mai miuilte zile, până s'au milostivit evreii de i-au furat într'o noapte şi i au îngropat dincolo de gardul vechiului cimitir Israilit. 
IRI 

1) Beciul era în ulița veche sub deal, Din cei șcăpaţi di i ; 
Velvel Segal şi Aizikel Cojocar, i Da se“paţi din beciu au fost;
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Vre'o 8 turci cari au scăpat de acolo cu viața s'au a- scuns la bătrânul Motel Feighes, care îmbrăcânduei în ve- chiul port evreiesc Moldovenesc, i-a adus până la Suceava, Adevărată goană contra evreilor s'a deslănţuit aci în ziua întâia de Selichot şi când Stoica veni cu 400 - Zavergii din M tirea Neamţului şi a dat. foc târgului, 
Evreii fură prădaţi ziua mare şi averile lor încarcate de Zavergii pe harabale, fură expediate pe la mănâstiri. | 
Apoi el cu banda sa desonora fetele şi femeile Israelite, spintecară pântecele femeilor. însărcinate şi comiseră şi alte 

grozăvenii: | 
“Tot dânsul prinse pe Michel Firester, Moise Avram 

Paster, David Lutfac, Mortche de ing, Hilel Soicher, -Velvel 
Uricaner, Velvel Tismeniţer şi pe alţi în număr de 40 suflete 
şi îi transportă la Vârători, lângă Neamţ, unde i-a ţinut 
vre'o 8 zile, chinuindu i într'un mod barbar şi în ziua de 
Șabat-teşuva i-a scos pe prund unde era jugăritul M-tirei 
Neamţului şi i-au tăiat pe rând, lăsând cadavrele lor pe câmp 
unde-au rămas neîngropate luni când veni un țigan de a- 
colo, care aducând faptul .la cunoştiința evreilor, bătrânul 
Motel Feighes şi losub Bolocan au ieşit cu căruţe, de i-au 
transportat la vechiul cimitir, şi au. îngropat rămăşiţele cu 
mare jale lângă oil. e De 

La Pipirig, aproape de Neamţ, şedea un evreu Motel 
Piperigher ; acesta se trezi într'o: Sămbâtă dimirieaţa cu o 
ceată de Voluntiri sub conducerea lui. Gh. Ursu, cari intrară | 
în cărciumă, cerându-i de mâncat şi de băut. precum şi banii 
ce i avea la sine. După ce le a făcut toate pe voie; îl tă- 
iară pe el, pe soţia lui, un ginere al său şi.pe o fiică a sa 
de 18 ani. | | 

Cei doi fii ai lui Motel Nusen şi Fişel venind din sat 
şi auzind zgomotul făcut de Zavergii precum și de măcile- 
rirea părinţilor fugiră în târg, deunde sau întors peste câteva 
zile, siluând cadavrele, le aduseră în târg de le înmormân- 
tară pe cimitir, Si 

La Filioara, sat lângă Neamţ, Zavergii omorâră pe, o- 
rândarul Burech Neamţer. împreună cu familia lui compusă 
din 8 suflete. E | 

La Vânători Zavergii în frunte cu Ştefan Caprar, şeful 
lor, adunară mai mulţi orândari cu famiile lor, în număr de
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peste 60 suflete şi după ce îi chinuiră mai întâi: ca să se 
boteze ; văzând că torturaţii rezistă la caznele lor, i-au tăiat 
pe toţi; cadavrele lor. neîngropate au fost aruncate pe câmp 
spre prada fiarelor. ă 

La Petzicani ajungând Voluntirii la crăşma lui Moise 
Tismaniţer, găsiră şi alţi 7 evrei din Fălticeni. cari se în- 
toarceau acasă cu brânză cumpărată de ei. Toţi fură tăiaţi, 
afară de ginerele orândarului, luându-li-se şi cărnţele: cu 
brânză. Ginerele orândarului care. a scăpat cu viaţa i-a în- 
gropat pe toți în curtea crăşmei, unde şi astăzi se mai vede: 
locul mormântului. | 

Orândari din /Flumuleşti şi Bălțăteşti au scăpat din 
mâinile Voluntirilor mulțumită stăruinţei preoţilor şi a su- 
melor însemnate. de bani cu care s'au putut: răscumpăra. 

In genere evreii omorâţi erau atât de numeroşi de-i în- 
gropa câte 10, 20 deodaiă. | 

Dintre evreii duşi la mănâstire şi care au scăpat cu 
viaţă, fiind răscumpăraţi de Motel Feighes şi losub Bolocan, prin intermediarea protoreului din Piatra se pot cita: Moschke 
Maliner şi: Leib  Moşches, ginerele celui dintâi, căruia Volun- tirii i-au scos un ochiu, | 

Pe lângă cei doi de mai sus au răscumpărat şi 4 turci: Ali Becce, Mehmed Gherefi Osman, Uzun şi Abraham Ghi- urel (toţi neguţitori din Neamţ). Banii răscumpărărei li s'au restituit mai târziu, odată cu venirea turcilor în- țară, 
Evreii prinşi. şi duşi la M.tiri. acolo erau groaznic tor- turaţi de călugării greci şi voluntiri. Unora le tăia vinele de vii ținându-i în torturi. până li se scurgea sângele cu desă- vârşire, pe alţi. îi atârnau de picioare şi le-jupuea pielea de vii, pe alţi îi tăvâlea înveliţi în sucmane muiate în leşie clo- . COtită. astfel că se ducea carnea despărțindu-se de oasele corpului, pe alţi îi părlea cu paie. peste. tot corpul, pe alţii îi creştiniza :prin. facere de cruci pe :corp şi frunte, altora le smulgea cu cleşte părui capului, bărbie, sprincenile etc. Ca. davrele le arunca pe câmp ori în pădure. 
In Analele soc. Istorice. «uliu  Barasch» . an. ll p. 196 într'o Şaalot asupra unei întâmplări din oraşul Neamţ din timpul Zaverei găsim următoarele despre Voluntirii din a- cel oraş. | 
„Intr'o Duminică 21 Av. Voluntirii intrară în oraş. Toţi
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locuitorii evrei părăsiră oraşul afară de doi cari s'au ascuns, 
pe unul îl chema Hilel Lutfak şi altul din Polonia. Dumi- 
nica cealaltă 28 Av. 2 evrei refugiaţi într'un sat apropiatde 
oraş se reîntoarseră în oraş, numiţi Moişe ben Pinchas şi 
Ichiei Mechel ben reb Moişe losef Haleivi, In urmă sosi veste 
la Trg.-Frunios unde se refugiară mulţi evrei că cei 4 evrei 
s'au prins de Voluntiri. Fii sus numitului Reb Moişe trimi- 
seră îndată o scrisoare la un creştin comerciant din Neamţ. 
prin care îl rugau ca să răscumpere pe prizonieri, ei primiră 
răspuns că cei 4 evrei au fost ucişi și cita pe fiecare pe 
nume, Şaaioi are data 4 kislev 5583 (1822) subscris de 
rabinii Moişe Şmelke rabin la Neamţ (bunicul lui Iosef A- 
beles Galaţi), Aron ben Doubeer, Sabetaib, Abr. Kahan, 

Adevărul este că mai mult di jumătatea populaţiunei 
israelite din Trg.-Neamţ a fost masacrată, averile lor pră- 
date, oraşul aprins împreună cu sinagoga lor. 

Șoil Fălticener, Mosche: Maliner etc. cari erau prizonieri 
în mănâstirea Secolul, fiind scăpaţi de turci, povesteau cu 
groază întâmplările de atunci şi caznele din M-tiri. 

Când turcii au venit la Trg.-Neasmiţ, Voluntirii sau re- 
fugiat la M-tirea Secol; unde fură ucişi până la' unul. O 
spaimă cuprinse populaţia creştină şi fiecare se ascundea în 
casă, în podul sau în beciul unui evreu; aceştia le deteră 
cele trebuincioase şi îi păziră ca pe nişte fraţi. 

Turcii după ce intrară în oraş, jefuiră bisericele creş- 
tine ; jar -evreii cumpărară dela dânşii toate lucrurile sfinte 
şi adunându-le în casa lui tosub Bolocan, acesta le a înâpo- 
iât mai în urmă preoţilor Haralambe şi Mihai, cari le pu- 
seră îndărât la locul lor în bisericele jefuite. 

Tot odată evreii  răscumpărară dela turci pe mai mulţi . | 
români şi îi adăpostiră la sine, până după piecarea acestora. 

Intre creştini răscumpăraţi se pot cita : Neculai Drăghici 
care a dat mai tărziu foc sinagogei, Catinca fiica lui Vasi- 
lică Hagiu şi sora directorului de atuncea al judeţuiui, pe 
care Motel Feighes o răscumpără cu 1850 lei vechi ce li sa 
înapoiat. Bolocan şi Mates au răscumpărat dela turci pe 
preotul lenache din Humuleşti şi Safta femeia comandirului 
Constantin din Neamţ:



Revoluția Românilor din anul 1848 
Și Evreii din jud. Neamţ - | Pentru fraternitate, egalitate şi libertate 

  

D) Este incontestabil că evreii din România au con: tribuit întoideauna la toate faptele măreţe pentru pro- gresul şi fericirea acestei ; țări. Evreii au contribuit şi la revoluţiunea Românilor, în anul 1848 prin un înflăcărat patriotism al bărbaţiior : Daniel Rosenthal, Sanders, [a- Zaric Zaraful, Dovician Bali, lehuda Barbu Iscovescu şi alți care şi-au sacriticat viața pentru sfânta cauză al po- porului român. 

proclamațiunile lor Emanciparea Israiliţilor, care procla- maţiuni au fost subscrise de guvernul revoluționar: loan Heliade Rădulescu, C. A, Rosetti, Fraţii Brătianu, Fraţii Golescu, . Chr. Tell, Fraţii Ghica ete, şi care prevede ia Art. 21 Emanciparea Evreilor şi drepturi politice pentru orice compatrioți de altă credință, iar în Moldova, în programul partidului naţional în frunte cu rudiţii Mihail Kogălniceanu, C, G. Cantacuzino, Iorgu Sturza, Vasile A- lexandri, Lascar Rosetti, M. lepureanu etc. prevede aceleaşi drepturi la Art. 27 din program. In manifestul guvernului revoluționar zice: „Cetăţeni în general: preoţi. boeri, ostaşi, neguțitori, meseriaşi, de 
orice treaptă, de orice nație, de orice religie, vă aflaţi în 
această țară, greci, sărbi, bulgari, Sermani, armeni, isra. 
eliți, armaţi-vă Spre a ţine bună orânduială şi a ajuta la 
|
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fapta cea mare. Patria 2ste a noastră şi a voastră. De azi 
înainte o masă avem cu toţii, un oaspât de frăție ni Se în- 
finde : aceleaşi drepturi vom avea cu toții“. 

1) Acuma. voi arăta şi întâmplările din acest judeţ din 
acel timp. i 

După răscoala din 28 Martie acest an, linerii români 
sau.relugiat la Flangu iar la Bălțăteşti era : Ale-u Aslan, 
Cons. Bălășescu şi Archimandritul Paisie tăceau toate pre- 
gătirele pentru revolta. - 

În Bă/fâfeşti Kneazii frații Leon și Gh. Cantacuzino 
impreună cu leşii: Malicovski, Trafsicov, Al, Ostahov, 
iacob Stibulischi, Telisor cu românii Gh. Bonte, Th. Lun. 
goci cu mulți ţărani lucrau arme, drapele etc, 

Ţara era ocupată atuncea de armata Rusă şi Isprav- 
nicul Banul Dim. Stan (al ținutului Neamţ) raportează lui 
Vodă Mihai Gr. Sturza la laşi că Polcovnicul Rus Eller 
refuza a face cercetare pentru urzirele râsvrătiloare fă- 
cute de cei pomeniţi aci, dar pe urmă acest Polcovnic fă- 
cuse inspecţie cu cazacii şi la Războeni, unde aresta pe 
leşii ce se aflau acolo lucrând arme, apoi a arestat şi pe 
Leon Cantacuzino la Bălţăteşti şi pe ceilalți. Ă 

Generalul rus Liiders ceru lui Sturza sreslarea lor 
și alunci Sturza cere Polcovnicului Moller ajulor militar 
pentru arestarea revollanţilor urmăriţi de Maiorul lacova- 
che, care prind numai pe Hatmanul Alex. Aslan şi pe 
Const. Bălășescu iar ceilalţi iug în alte localităţi. 

De remarcat este că evreii şi de aci ca şi cei din 
București, Jași etc.. au fost tot mecanismul acestei mişcări. 

Qrândarii din: Hangu, Bălţăteşti Meir Ete'os,: Avram 
Făinar, Leib Bolocan, Leiba Reigenstreich. Avram Strul și 
Marcu Rosu, etc. au adus materialul necesar pentru fabr:. 
carea de atme etc, | 

Acești oiândari au fost în strânsă legătură cu losef 
Bolocan staroste din Trg.-Neamţ și alți. 

Fraţii Cantacuzino au fost ascunşi la bancherul Laba 
Mocăl, pănă s'au furișat cu fuga de ruşii și de urmărătorii 
lui Vodă Sturza. - 

  

1) Vezi Documenţele  Hurmuzaki privitoare la Istotia Românilor, Vol; VI 
Supl, |, pag. 580.586, - 
Tom Mi
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” Această răscoală agrară a fost în forma ei. cea mai piimeidioasă. Mişcarea în fond a fost antisemită în Moi- dova dar mai grozavă a 'urmat în Mantenia şi. Oltenia până Ja venirea guvernului liberal, când. încep represiu nele şi liniştirea populaţiei. pi i 
Mă rezerv. a face nun:ai iștoricul 'fi:ptelor petrecute în acest județ, | _ A 
Duminică 5 Marlie 1907 în comuna Roznov e agita- lie mare, foarte mulţi. ţărani Se duc la arendaşul moşiei Roznov Șmil Ferşcovici, cerând «ftenirea pământului, a meninţând cu răs. oala. Avizându se prefectura. a lrimis pe procurovul Kugler, judecătotiul... de. insthucție Adam cu O companie de soldați şi jandarmi. a 
in 8 Mariie a început răscoala în comunele” Zănești, Costişa şi Buhuşi cerând pământ. Sâ trimis armată în loate comunele răsculate şi mai cu seamă la: Bu/ruşi. „ Printre Sileni a domnit o febrilă agilație sgomoloasă, ccrând efienirea pământului, “contrar işi vor lzce snguni d epla'e. Prefectul: Qr /sccescu a trimis acolo pe căţita- nul Sndu Chiriac, comandantul jandarmeriei. care potoli sjiriteie, iri | n | A doua zi țăranii s'au adunat: într'un număr mai maăre la arendaşul Merşcovici din. Roznov, ecrând pămân- tul mai etiiv amenințând cu revolta. "Sa anunț t Prefertura. şi a venit cu un 'iren special aducând pe d-l pro.uror şi judecălorul de 'insirucţie îm pieua cu armată; începând parlamentările cu ţăranii, d-l Herş ovici consimţi conditiune le Și ţăranii s'au împrăștiat mulţumiţi. | EI a „In Piatra-N. q-l Poliţai . Cost, Şoarec a: descoperit o tipografie care tipărea o Sazelă contra evreilor. al căror redactori au fost din Botoşani. Cazul fu avizat. Prefeclu . lui, care a luat severe măsuri contra acestor redactori. Cronica Comunităţilor israelite din jud. Nsamţ ds losef Kaufman cronicar Piatra-N, Tom, Il



Revolta grafă din anul 1907 163 
  
  

Minislerul de război ordonă telegrafic Regimentului 
local 1) Războeni a face imediat mobilizare de 7 conti- 
gente, în:epând dela anul 1897. Aceasta se face prin su- 
netul de goarne şi darabană, m 

In ziua de 8 Martie starea este astfel: Țăranii din 
Roznov sau răsculat staționând în gară; la Buhuşi este 
tulburare, la Zâneşți țăranii s'au dedat. la excese: devas- 
tând locuinţele evreilor Zupu. Aizic, N. Nackmanovici. A- 
ceştia au fost grav maltrataţi şi alungaţi. Arendaşul /le/ler 
a fugit. Numeroși țărani din Costişa s'au dus în corpore 
la Buhuși, unde au devastat magazinele din strada Mare. 
Mulţi evrei au fost bătuţi, forţele militare au fost insuli- 
ciente iar Prefectul a: cerut telegrafic Ministerului armată, 

Pan:ca evreilor era de nedescris. Arendaşul Istrati a 
fugit la Piatra. Un evreu care s'a-apărat cu un revolver 
a fost crunt bătut. a E Sa 

In comuna Zăneșți evreii de asemenea-au fost devas- 
taţi şi alungaţi. - Na 

In Buhuși, după cum am zis țăranii revoltați au de- 
vastet comp'ect magazinele evreilor Michel. Leiba (Sil- 
vianu), Moise Weizer. Moise Wechsler; Mendel Esrig, Mochi 
Siegler. Cea mai mare parte din marfa: devastată a fost 
furată iar restul aruncat în stradă; SRI 

„Soldaţii de aci “au intervenit dar. fără: rezultat fiind 
insuficienţi, Locotinentul Stănescu a fost lovit la cap A 
lost oribil - bătuţi mil lusfer, Alter luster, femeia Nese 
Siegler. | i, 
“In acel timp sosi cu:'treh special Judecătorul de In- 

strucţie Adam cu o 'companie de soldaţi. El alerga în mij- 
„locul râsculanţilor: iar răsvrătitorii fugiră la barieră și el 
anchetează. EI ee a a 
„În comuna Roznov ţăranii au înconjurat curtea aren- 
dașului S. Flerşcovici, cerând-'sgomotos: să le socoteuscă 
pământul eftin, amenințând cu răscoală şi:: incendiare - 
curței, Prefectul .sosi cu un tren special împreună cu 2 
compăni de soldați din Regim. 15 de-ai precum şi că- 
pitanul Jardarmilor S$. Chiriac, fiind de. faţă şi Procuto 
rul cu Judecătorul de Instrucție. Aceştia: împreună au po- 
tolit spiritele. i ape 

Arend=șul: Herşcovici a -redus: preţul | dăpă ” cererea
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răsculaților iar comunele pomenite : Zâneşti, Podoleni, Câs- 
tişa şi Duhuşi revolta nu s'a pulut încă linişti şi de aceia 
în oraşul Piatra-N. populaţia evreiască u fost neliniştită 
şi spiritele agitate din cauza versiunelor grave ce s'au 
pus în circulaţie. | 

Mai trebue remarcat că tot în ziua de 8 Martie dela 
arendașul Istrati, ţăranii revoltați (Buluşi au pornit în corpore la arendaşul pădurilor Michel Leiba (Siluianu), au spart uşile lau tărât la Primărie, silindu-l să semneze un contract de efienirea lemnelor. De aci s'au dus mulțimea 
la curtea marelui rabin Fridman, amenințându | că dacă nu va stărui la arendaşii să le deie pământ și lemne mai eflin, vor incendia târgușorul Multe fumilii şi rabinul se relugiară la Piatra. 

Populaţia de spaimă s'au ascuns în beciuri, poduri etc. i.r cea mai mare parle fugiră îngroziţi din târguşor. Trebue de remarcit că dirigintele oficiului postal şi Judecătorul de Ocol, în fruntea soldațiior cu baionetele scoase au potolit răscoala, 
Din satele Podoleni, Roznov. Slobozia su fugit loţi evreii de acolo. | 
In ziua de 10 Martie (1907) un număr de 400 tărani s'au dus în Roznov la arerdaşul moşiei S Flerşcovici, du.- cându-l forţat la Primărie. unde i-au cerut eftenirea pă- mânlului prin contracte, contrar îl vor sfâşia iar căprla- nul Jandarn ijor $. Chiriac. a intervenit, | In acelaş timp Dr. Aureliu Lupu le linu o cuvântare enlurias'ă. dâudu- e d'eplaic; rugând pe d] $. Hcrşcovici “să accepte condiţiunele, c.iace “a lăcuPo. semnând con- tractul inipus și numai asifel a Ss âpat cu viaţa. | „Tot în acelaş timp sosi în Roznov cu un- tren specal P'oeurorul, Judecălorul de Instrucție şi armata îar țăranii se îndărjiră s; ă mântător, amenințând cu devastarea co- munei, jar evreii tugiră cu farniliile lor, lăsând avutul în voia întâmplărei, iar răsculații au devastat prăvăiiile şi ca- sele lui /ancu Flerșcovici care a fost compleci distruse şi Jefuite. 
Sosind un batalion din Regimentul 14 Roman, Procu- rorul care venise acolo a fost insultat și înconjurat iar armata a arestat pe capii răsvrâtirei, |
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Evreii din Zâneşti: Lupu Aizic, H. Weisman, A. 
Nachmanovici, A. Abramovici şi Marcu Avram au fost 
devastaţi, bătuţi și fugăriţi, 

La Podoleni răzvrât.torii au înconjurat Primăria, unde 
au fost Procurorul cu Judele de lustrucţie pe cari i-au 
ținut îachişi to.tă noaptea și numai sosind armata cu că: 
pitanul Păun, totuşi unu s'au astămpărat, devastând pe 
evreii: flzrş Zeilig. Leiba Lan:s, Ific Goldenberg, losub 
&rigler, maltratând oribil pe Leon Moscovici cu soia sa 
cari fugiră la gară păz |i de soldați 

La Costișa ţăranii răsvrâtiţi au devaslat curtea aren- 
daşului de acolo G. Orenştein, care cra fugit la Bacău, bă- - 
tând oribil pe comptabilul Kr/gler şi arzând arhiva 
moşiei. 

Ari în Piafra-N. o delegaţie de 10 fruntași evrei s'au 
dus la Prefectul Gr. /săcescu rugându-l să ieie măsuri de 
apărare, ceiace a proinis din toată inimă. 

Tot în ziua de 10 Martie ţăranii din /ibucani s'au 
răscul :t contra arendașului /Flerşcu 'Rapaport, i au devastat 
curtea. abia a scăpat cu viața, 

Arendașul moșiei Mitoc |. Kaufman ca prin minunea 
scăpat cu femeia şi 3 fiice, fugind din comună, iar tova= 
răşul A. Weintraub a fost bătut. ! 

Aci în Piatra-N. panica mare (Il Marlie), Autorităţiie 
sunt în plină mișcare, pretulindenea consternare căci era 
teaină să nu năvălească şi aci. Groaza cuprinsă populatia 
Israelită. Poliţia cauta să. liniştească spiritele. - 

In Buhuşi magazinele sunt închise, circulaţia pe stradă 
oprilă şi barierile sunt păzite. Pretutindene jale şi mizerie. | 
Foarte multă lume Israelită este adăpostilă în fabrica de 
postav. . 

In ziua de 12 Martie în oraşul Piatra-N. domnește 
mare ferbere şi agitaţii în sânul populaţiei Israelite de aci. 
având serioase temeri de tulburări la care se aştepta zil- 

nic. Evreii au fost ziua şi noapte in picioare luând mari 
măsuri de pază. 

Barierele erau ocupate de soldaţi, patrule umblau 

prin oraş. | 
Seara închideau prăvăliile, baricându-se în casă. Pa= 

nica era indiscriptibilă.
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In zori de zi se observă ferbere: prin mahalale, la 9 oare: dimineața se strâng în faţa Primăriei mahalagii. In acest-timp soseşte batalionul Regimentului 7 Infanterie din Ploeşti o. | . - Mabul -gii cerură Pr marului Dim, -Corbu, eftenirea “imaşului, care i-a asigurat dapă dorință iar simpalicul :- vocat /oan: Antoniu, care. le vorbi din balconul Primă- rici, rugându-i să se împrăştie căci vor fi satisfăcuţi. Toale dughenele în acest timp erau închise. La mo- şa Bodeștii Ghica (a d lui Leon Bogdan) s'au adunat ti= ranii cerând să li se arendeze moşia pe 50 de ani cu preţui ce vor hotâră, apoi s'au dus la crâşmă unde s'au ded.t la orgii au devastat "magazinele şi crășmele evrei lor, cari fugiră de furia lor. | o In ziua de 12 Martie (1907) starea .revoltei a fost astfel : în Bozieni o: mare mulțime de țăra:i au venit în crâşma evreului naturalizat Sirul Leib, devastându-i crâșma. Populația evreiască a orășelului au; fost loviți de spaimă şi groază. | 
Căpitanul Frunză din Reg. 14 intervine şi atunci. răs- culâții atacă armata și ca a dat: salve de cartuşe orbe, [ăranii îndărjiți săriră asupra căpilanului, care trase focuri cu revolverul ucizând pe faranul Nec. |. Alexandru. Patru ore a ținul lupta armatei cu răsculații până i-au îm- prăştiat. | | 
Li ăzboeni ţăranii Tăsculuți a tequestral pe primar, devastând pe. arendașul Gă bicercu după care au devastat loate casele evreilor. 
34 țărani revoliați din Roznov. Costişa şi Buhuşi su fost aduşi legaţi la Piatra şi arestaţi. . | N In ziua de 14 Martie S tuațiunea revolulici a fost asliel : In oraşul Patra-N. a fost linişte. Armata a ocu- pat tnt orasui şi astăzi a şi sosit noul prefect Nicu, N. Albu care fu întâmpinat de mullă lume de toate clasele cu cea mai mare bucurie Şi entuziasm. Mulțimea 's'a dus apoi la ş:oala No. 3 de băeţi unde vorbiră noul prefect, „preoţi şi învățători. protoercul Popovici şi alţi pentru pace şi înfrățirea tuturor locuitorilor judeţului şi bine ță- ranilor cre sunt talpa țărei. 

| “În ziua de 15 Martie 1907. capii răsculați au fost a.
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duşi în Pialra și arestați în arestul preventiv. In comuna 
Mastacân: ţăranii au venit la evreul: M. Griinberg, -somân- 
du-l a părăsi “comuna” dar un alt grup de țărani n'au 
lăsat și au descărcat lucrurile din trăsuri şi apoi toți ţă- 
ranii revenind la sentimente buve s'uu împăcat şi au plecat 
paşnic acasă. | | 

D:legaţii săteni din Negrești au ajuns la bună înţele- 
gere cu evreul //ie Soicher şi Moise Fâăinar (arendaşii n:o- 
şiei), s- ăzând ţăranilor -pretul pământului, p'ecând.. astfel 
mulţumiţi şi în pace. | | 

Relitiv la întrunirea dela școala No. 3 de Dieţi tre- 
bue să mai adaug urmăloarele : loan Joaniu membru ba- 
roului a vorbit pentru restabilirea ordinri şi buna orân- 
duială a acestei anarchie şi barbarie, apelând la preoţi şi 
învățători să re,ducâ pace şi linişte pe lu sate. 

Protoereul Popovici arată starea  neno 'ocită, accen- 
luând că datoria preoţilor este de să-și exercite loată pu= 
terea spre a readuce la .liniște şi pace pe cci rălăciţi, a -. 
poi citește telegrama Mitropolitului Partene, prin care în- 
deamnă pe prcoţi şi poporul la iinişte, pace şi ordine. 

D-l revizor şoler Zuharia zite că i se sângircază i- 
nima 'la grozăviile şi jale ce sa săvârşit ete. - - 

Au mai vorbit D-nii: Dim. Flogea, GA. Neculau etc... 
La Flumuleşti era mare ferbere fiind aproape de Trg.- 

Neamţului unde evreii ersu foarte îngrijoraţi, temându se 
de năvălirea ţăranilor răsculați, însă din fericire ei au 
păstrat o atitudine de liniște, cerând numai ca M.Schnirer, 
Lilman, şi M. luster din Neamţ să le deie inapoi pămân- 
tul și ei le vor înapoia banii arendei. . 

Ia acelaş scop dl Arno/d Weinrauck de acolo şi cei 
3 arendaşi au convenit după cererea ţăranilor şi astfel s'a 
făcut linişte. . cc N 

” In câmuna Rădiu sătenii au înconjurat casa lui . loan 
Brătulescu, care a ucis 2 săteni cu .revolverul. | 

In comuna Bă/ănești sătenii au maltratat. oribil pe 
femeia arendaşului 7. Kohn, din care cauză a şi, muril. 

In: comuna Mastacăn ajutorul de Primar _V. Mche- 

dincu şi Invăţătorel V. Olteanu, prin -pilde și staturi în- 

țelepte au împedicat rascoala făcând ordine şi linişte. 

In comuna Tazlău ţăranii în număr mare din anexele
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Balcani şi Frumoasa au devastat complect magazinele. lui Fişel Avr. Smil. turnâad petrol pe făină. In ziua de 21 Mariie sau petrecut urmăloarele: d] Gh Neculau prin revista sa î: ce apel îndemnând pace, liniște şi bună armonie între toți locuitorii judeţului şi ale țărei, fără deosebire de religie şi naţionalilate, păşind îm- preună pe calea civilizaţiei şi progresului pentru feri -irea Patriei. 
In comuna Uricheni crâşmarul Gr. Bordeanu, îndemn: pe sătenii la răscoaiă şi jafuri. Ţăranii au jefuit şi mal- lratat pe evreii de acolo B, Șmilovici şi pe Mendel Lupu. In comuna Gârcina agitația sătenilor fiind mare, pre- fectul a lrimis aco'o 2 compăni din Reg'mentul 7 Piorşti care i-au liniştit iar cei 294 săteni au fost daţi în judecată. In Piatra-N. pe lângă Regimentul 14 şi 7 Infanterie au mai sosit şi un excadron din Regimentul 3 cavalerie. Pentru ziva de 25 Martie înregistrăm următoarele: In localul Prefecturei sau întrunit astăzi toți .Droprielarii Şi arendașii moșiilor din acest județ fiină de față fCrefec- tul Albu pentru înțelegerea cu privire la învoelile agri- coie. Toţi au ascultat sfatul Pretectului şi au admis con- cesiile. - | 

La Tribunal sunt 2 cabinele 'de instrucție. J.a ambele cabineluri se perindează grupuri de ţărani ecuzați pentru revolta, sul excortă. - 
| La Dânești, arendașul moşiei /acob Griinberg făcând loale concesiunele cerule de săt ni, n'a fost nici o tul burare. 

| In comuna S/obozia evreii fugind fiind că a fost de- Vastaţi Leiba Negru. Bercu Leiba, Marcu David, Solomon Neuman, D. Marcovici, reîntorcându-se în comună fu în- 

In comuna Cărligi arendaşul moşiei fiind 7 Poplingher care după cererea Prefectului Albn a admis toate cele so- licitate de săteni, 
In comuna Rediu sătenii au gonit pe evreul / HA, Charas, care de panică fugi pe jos până în Piatra şi din care cauză s'a îmbolnăvit şi muri, lăsând o soție cu 5 

Copii în mizerie, Pentru ziuă de 1 Aprilie mai avem de
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înregistrat următoarele: In comuna Dragomirești, ţinută în 
arendă de Zupu Tarcuanu, acesta făcu toate. cerințele să- 
lenilor, reducând preţul cu 8 lei la fa'ce şi s'au mu'ța mit, 

Sătenii s'au dus de aci spre comunele Borniş şi Măs- 
tacân penlru devaslare zu fost însă opriţi pe drum de 
preoţii GH. Sandulescu şi Vas. Văiteanu. şi învățătorul 
loan Călin, cari prin cuvinte calde, pilde şi sfaturi îi li- 
nişliră, întorcându.se Kecare la locuinţa sa. 

In manifestul clerului către preoți şi învăţitori şi să- 
teni era iscălit de Mitropolilu! Iosif și Partene precum şi 
loți Episcopi şi prelați. 

In actele de acuzare a d lui Procuror general de pe 
lângă Curtea de apel d'n Iasi cu No. 4780, 4804. 4756 şi 
4759 din 20 şi Z1 Iunie 1907 care se găsesc la Onor Tri 
bunal local, se jioale vedea în extenso loate lristele în 
tâmplări din acel ncfericit timp. 

După terminarea răscoalei evreii din salele devastate 
au lansat un apel, cerând ajutor pecuniar.. 

Imediat sau format şi aci un comitet pentru a- 
cest scop, e 

In fruntea a fost Loja „Menorah“ care dete mult a- 
julor şi sprijin nenorociţilor devastaţi, | 

Toate aceste relaliuni le am indicat după arătarea 
ziarelor Dimineafa, Adevărul, Egalitafea, Curierul Israelit, 
Universul etc.
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După aliarea României -cu Rusia şi începerea războiu. 
lui conira turcilor, s'au şi format la laşi şi Bu:ureşti, co.. mitetele centrale a Damelor române, peniru ajulcrul o» 
stașilor români răniți. a 

Această avu loc: în: Aprilie 1877. Aceste centrale au 
lansat apeluri:în toată ţara, alcătuindu.se astfel sucursale. 
în toate capitalele județelor, deci şi în-Piatra. Aa 

La,9 Mai acel an 'sucursala locală a Damelor române 
su lansat şi cle apel semnat de către Preşidinta Maria 
Albu cu comitetul ei Elisa Blancfort. Elene Andrieş,. Se- vaslița :luliano şi Eugenia Zamfirescu, . „| | , Comitetul damelor W române numără 40 membre. A. ceste dame alcățuiau comisiuni care umblau zilnic de strângeau obiecte, îmbrăcăminte, scamă, bani etc. . dela toată populaţia întregului judeţ, fără distincţie de religie. i In toate' caseie din oraş se fabrica scamă din. olandă ce creiau cămăşi ori . haine tot pentru armată, care obi- | ecte fură predate comitetului... î - : ” i Deosebit de toate aceste comitetul mai înființă şi o loterie de 480 obiecte. - Acest comitet lucra pe toate căile pentru ajutorarea armatei fiind susţinule de prefectul Emanuel Filipescu şi de elita românească. Foarte des lansau apeluri în judeţ, cerând a li se da concurs în folosul soldaţilor români răniţi. 

In 4/16 Sept acest an (1877) un însemnat număr de 2) cetăţeni s'au adunat aci cu scopul de-a înființa un co: mitet central pentru adunare de bani pentru cumpărare de 
— 

  

1) In acest comitet m'au fost primite Evreice, 2) Nici iu acest comitet n'au primit nici un Evreu, 

Cronica Comunităţilor israelite din Jud. Ngamţ de lQsef Kaufman cronioar Piatra-N. Tom. !I
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arme pentru armată, ceiace sa realizat sub preşedinţia ., 
d-lui Emanoil * Arghiropol şi comitet compus din D-hii: 
Em. Filipescu, Economul Nec.. Conta, „Al. Blancfort, V 
Christodulo, C. V. Andrieş, Grigore Isăcescu, Victor Do- 
garu şi Gh. Beloianu şi. care comitet a lansat de asemenea... 
un apel în tot județui. cerând ajutor băresc 'pentru acest 
scop. Acest comitet a împărţit liste de subscripţie şi evre. .' 
ilor şi Epitropiilor Comunităţilor Israelite din acest judeţ. 

P-rso :nele particulare sunt: Ţalic Iosub, Idel Beral, - 
Alter Ferester dn Trg. Neamţ, rabinul Isăc Fridman - din 
Buhuşi şi H. Kopel, Avr. Lipa Iuster, H. Haimson,. Leiba . 
Rotenştein, 'llie Naftule, S, Stambler din Piatra, cari şi-au . 
dat toată: osteneală, sirângând sume. îns“ ninate pentru a. 
cest scop. 

Asemenea şi evreii din întregul jude şi mai cu seamă 
din Piatra atât bărbaţii cât şi damele au format comitete . 
cu scop de a veni în ajutorul armatei. 

lată un asemenea apel: 

o Proces-Verbai | 

Anul: 1877 Luna Mai 9|21 zile tă 

Evenimentele cele mai gr.v- și situaţiunea actuală. a 
României, au animat pe Isiaiubi din urba .Pistra, s'a con- 
tribuit cu ajutorul lor în favoarea militarilor români bol. -: 
navi Şi răniţi, s'au întrunit astăzi în localul d-lui Avram- 
Lipa' luster, au regulat următoarele: 

]) Sa format un comitet pentru acest scop compus 
de un preşedinte, alegându-se pe d |. lie Naftule şi 9 mem- 
brii: Avram Lipa luster! Bercu Leiba, H. Goldner, N 
Segale', H, Heller, | Goldner. L Charas, |. Pascal şi. 
Lebelshon, un casier dl M. luster şi un secretar d-l E 
Rosen berg. 

Toţi aceşti: domni, au şi declarat solemn că primesc. 
sacra misiune ce li sa oferit. 

2) Acest comitet „va avea de misiune de a aduna o- 

1) Acest Proces-Verbal mi-a fost.dat de D-na Clara A, Weiningher,
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frande de bani şi etecte în favoarea răn'ților după cum sar chibzui, tot odată Sar face apelul la coreligionarii de pe la comunele rurale de a conlr bui la această sacră ofrandă. ” 
5) D1 preşedinte a și învitat pe membri comitetului de a se întPuni în localul său mâine la orele 10 dimi neața spre a proceda la lucrările de urgență. 
Pentru care s'a dresat prezentul proces verbal. 
Iscăliluri : lie Naftule, Bercu Lciba, [ic Goldner, Mei- lich Segaller, |. Lebelshon, L. Charas, A. L. luster, Herş Golder, H. Heller, |. Pascal, Moise luster şi F. hose:berg. 
Un astfel de comitet era alcătuit din dame Israelile sub președinția D-nei Sose Goldner. | 
Mai cu seamâ comitetul pomenit de bărbaţi a lucrat. cu mare zel în toate comunele. | lată de pildă copia unei quitanţe a Pretccturei locale pentru banii și obiecte adunate de zisul comitet: 

1877 Quitanţa No. 15 
PREFECTURA JUD. NEAMȚ 
Comitetul Israelit inființat în urba Piatra, pentru ajutorul răniților. soldaţi Români, Judeţul Neamţ, a bine voit a ofiri pentru trebuințele armatei Române următoz- rele obiecte și sume de bani: | 
Cu adresa din 2/14 lunie sau primit la Prefectura Judeţului Neamţ 1051 adică una mie cinci zeci unu lei 92 bani. 
7341 grame scamă (şeapte inii irei sute pairu zeci unu), 28 adică două zeci şi opt bandage. 
N. B. Bandajele şi scama sunt puse în nouă speze de pachete, care s'au primit sigilate. | Pentru primirea cărora s'a liberat prezenta  quitanţă la Piatra în 2 junie 1877. a 
Comisiunea primitoare, semnat : P. H. Filipescu. 

(Originalul şe află Ja: moșştenilorii def, losef Naftalisohn), 
a
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In Dosarul Primăriei No. 206 din anui 1877 numit „Do- 
sa?ul ofrandelor ădunate în folosul armatei Române“ găsini 
că Oncr Prefectura către d | Primar prin adresa No, 7447 
din 19 April acel an. cere să delege 3 notabili pentru strân- 
gerea ofrandelor - şi aceşiia sunt: Dim. Vicol Iconom, N. 
Calmuschi şi Sotir Panaijiu şi cari au strâns şi dela evrei 
sume însemnate, In lista - donatorilor pentru armată, găsim 
peste o sută de persoane; | 

| Ia Dosarul Primăriei No. 237 anul 1877 numit „Dosa- 
rul Rechiziţiunilor“. După Art. 12 de sub capitol IV din 
regulament, asupra rechiziţiiior militare, publicat în Monitor 
Oficial No, 78 din 1877 urmează a se face în fiecare an re- - 
cesămânilul. Comisiunea locală era aci slcătuită din .Denii 
Dima Costinescu, Dimitriu, Gh. lurist şi Dim. Şoarec. A- 
ceştia au făcut tot felul de r-chiziţie adică de cai, trăsuri, 
marfă etc. 

In aceste liste figurează sute de evrei care au oferit. cu 
dragoste feiuritele rechiziţii, între care şi părintele meu. Haim 
Kaufman. Comunitatea Israelită din Piatra. a oferit 3000 lei 
cea din Trg.-Neamţ 2000. şi cea din Buhuşi 500 lei, în fo- 
losul armatei Române, 

Rechiziţii de oameni pentru felurite servicii sau strâns 
în cafenele aşa zişii burlaci: Motel Pitar, - loine - Pitar, un. 
frate a lui, losub Blum (bărbier) Berman Abramovici, Lriba 
Pitar, losub Piniik (comi), l. Culbeci, Burich Abramovici. A- 
ceş ia de aci, fură t.i işi peste Dnnăre şi p'şi la ferite 
servicii, cari mai toți s'au întors bolnavi, o 

Şi în Trg.-Neamţ s'au format un comitet de iniţiativă, 
a!căluit din evreii cari se ocupau ca şi ce din Piatra penlru 
acest scop. | , E 

În tot locul şi în toale casele vedeai un adevărat entu- 
ziusm. patriot'c pentru ţară căci în toate casele femeile şi fe- 

„tele scârmânau, scamă şi coseau haine şi felurite obiecte ne- 
cesare armalei Române. - , 

Morți evrei din acest judeţ, căzuţi morţi în acest război 
pentru Independenţa României sunt; Soldatul Morifz Wein- 
raub din Piatra. servind la Regimentul II linie, Sergentul 
Moise Stoler din Buhuşi se:vind în Regimentul II artilerie şi 
Soldatul Opincaru  Beiniş din Piatra, servind la Regimentul 
de linie.
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„lată şi copia actului de pensiune al mamei . soldatului Opincaru -Beiniş : = 

a . Apendice | 
a) Acoi'darea de. pensie văduvei Leia Michuel din Piatra, al cărui fiu Beiniş Opincar a murit în resbelul independenței. 

| ROMÂNIA: 
Ministerui de Resbel 

„. Direcţiunea l-a Personal şi operaţii militare No. 2606 

a i Titlu de pensiune 
N aa „LEI 240: 

' 
L 

Noi Ministru: de Resbel, după cererea făcută de D-na Leia văduvă, domiciliată în comuna Piatra, pl. Piatra, Distr. „Neamţ, şi după constatările făcute conform legei: pensiunelor „dela 29 Ic. 1877, D na Leia văduvă, fiind. „mamă bătrână „ Şi pauperă a decedatului soldat Briniş. Opincar, “intrând în categoria specificată la” Art. 9 din citară lege, are dreptul „conform aliniatului D. sub Art. 5, dn menționată lege: la o „pensiune de lei două sute palru zeci pe an, începând dela] August anui 1879, :.: IC E - Făcut la Bucureşti, la 24 August.1879. . . 

„P: Ministru semnat Donici: ..: Di | | „d i Director de :serviaiu RE a " “-semnatură- înd/sci/rabi 
Ls „dEmnature / bil 

Remânia-—Direcţia | Ministeriul de Resbel 
- Serviciul pensiunelor 

pi 

Îsi 

N IE | a, 
1) Actele sunt în pOsesia mea,
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"- La 23 Iunie. 1913 “sta tat ordinul de, Mobilizare, prin 
- înaltul Decret Regal No. 4609 din 20 lunie 1913 s'a. hotârăt 

m.bilizarea generală:a întregei armate...  ... . 
„ Operaţiunele şi transporturile. de mobilizare vor începe 

“““îa noaptea de 22 spre 23 lunie a.:c. ora. 12.+. 
„Sunt chemate sub arme -contigentele 1910 până la 1895. 

- subscris prefect Leon Bogdan şi Director.], Ivaşcu No. 3543 
| | lunie 22 An. 1918. 

La 2 lunie a 'c.- Primarul oraşului Tăchel Corbu a con- 
vocat o mare întrunire în sala. consiliului. comunal, alegân- 

„. du:se un comilet.compus, şi din evreii: A. Rencrt, M. luster, 
Rabin Chaim L. Lâbel, O. Kreindler, M, Semo, Sig. Her- 
şcovici, Dr: Wolfshant, lulius Agatştein, los: :Weinrauch, M. 

. lire r, Dr. Ştein,-Dr. Tanenţapf, Carol Renert, Aron luster, 
-Lupu Lupovici, B K. Engelberg,/ Lud. Bermari, Caroi Wein- 
berg,' Lcopold Bach,:ics 'Naftalisobhn, Dr.'Luciga, :i 

„La această întrunire. sia a!es biroul ;ccmpus din Dnii 

Ă “Dir, Corbu (preşâdinte) pentru oraş:, Leon',Bogdan (preşe- 

* dinle): pentiu- jueţ. li .scctorull face. parte şi Lupu Lupo: 
"ici. In scetdrul 1I şi' Dr. Tanenţapt. In, sectorul „H face parte 

şi d] Cărol Renert şi M. Semio. In sectorul IV face parte şi 
D-nii us. Weinrauch, şi M. il“Ipcar, In :sectorul Y face par.e 
“şi d-l los. Naftalisohn, In, sectorul YI- faceiparte-şi: d! B. k, 
Engelberg, e ut 

| i , a i , a » i - EI , , 

„.. Secretaifalul Corni etulai de “ajutor :luereazăda, Primăria 
" Piatra în toae zilele. --: 

" Subscris acest apel de Dnii; Leon Em, Bogdan, Dim, 
Corbu, Th. Dornescu, |. D. Joaniu, Max Schiller, Erm. Za- 
haria. Gr. lIsăcescu, “A. Renert, Michel.luster, C. Isăcescu, 

Preot Gh Popovici; Rabin Haim Lobel, lon.: Bacal, V. A. 
Trifu, -P. Crivăţ,- O, Kreindler, AL. Sc. Stan,::Spiru Lalu; 

„Marco Şemo, Sizm. Herşcovici, Scutărescu, C. G. Semaca, 

M, Samaătin, 1;:G:. Vasilco, Dr. Wo'fshauth, lujus, Agatştein, 

Cronica Comunităţilor israelite ain jud. Neamț de Iosef Kauifnân crontecr 'Piatra N. Tom. Îl
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Preot C. Gheorghiu, |. Weinrauch. D. Hogea, M. lIpcar, V. lamandi, Dr. Ştein, Gh. Neculau, Dr. Tanenţapf, Preot N. Roșescu, V. Şoarec; C. lonescu. V. Radulescu, C. Renert, |. Ciuca, Aron luster, Th. Ungureanu, Victor Albini, Luca Missir Nicu |. Albu, Lupu Lupovici, B. K. Engelbeg, Preot V. -_ Constantinescu, Alecu „Lazariu, Ludvig Berman, Tache Mi. “_hailescu, C. R. Gribincea, C. Weinberg, Leop. Bach, Gh. Ştefănescu, |. Naflalisohn, Preot V. Capşa, Dr. Lucian, Al. T. Vasiliu, Gh. lonescu Pleşa şi D. Focga. | „In ziua de 25 lunie a. c. apare un apel subscris de D-nelă ; Profira Th. Rosetti (preşedintă) şi Lucia Leon Bogdan, Elenora Albu, Maria |. loaniu, Henriet |. Bacal, Scarlat Cos- loveanu. Oscar Stati, Nicu I. loaniu, Gh. G. Vasescu şi. G. I. Albu. Aceştia formează. comiletul pentru ajutorarea-farmilii- lor ostaşilor mobilizați. | | 
In apelul acestui comitet apelează căldăros la toţi cetă- jenii judeţulului de orice naţionalitate şi confesiune rugând a „ contribui pentru aliharea suferințelor celor rămaşi în- urma luptătorilor pentru Patrie .. | | Distribuirea ajutoarelor se va face fără deosebire de na. ționalitate sau confesiune. -Ofrandele se primesc în bani haine etc, o 

“La 27 Iunie Prefectul Leon Bogdan face înştiinţare cu i No. 3683 ca negustorii de alimente să nu augmenteze (urce) - prețurile la aceste obiecte, contrar vor suferi amenzi şi, aresr. Tot astfel: şi. Primarele oraşului prin ordonanța o, 58C0 ordonă pe lângă păzirea _higienică. în casele particulare şi în felurite stabilimente de negoţ âtc, apoi ordonă ca şi prefectura ca preţurile obiectelor alimentare să nu se ur. contrâr contravenienții vor fi daţi judecăţei. „Vineri 27 lun'e a plecat Regimentul [5 Dorobanţi îni- ” Preudăâ: cu comandantul ei: Col, Românescu, Inaintea plecărei - s'au inrolat. câţiva; tineri ca voluntari, | „_ Primarele D, Carbu lansează. un apel pentru  ajutor;rea familiilor. celor mobilizați, asemenea şi dl Dim. Focşa profesor | 
- In ziarul local „Indrumarea“ No, 25 An. 1913 scrie: Câte scene diiioase nu Sau. petr« cut cu. ocazia rechiziţiilor şi: a mobilizărei. Mi aduc amițite că pe când ne duceam pe jos la cazârmă, să asistăm la serviciul religios, o biată ovreică
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bătrână săracă, mergea alăturea de noi, având în mâna 

dreaptă o pâine şi în stânga un sac rupt plin de paie. Ri- 
dica sărmana dealul dela gară plângând mereu. Curios -de 
firea mea, o întreb unde se duce. Mă duc la cazarmă, am 
un singur fiu şi un singur cal, cari mă hrăneau şi mi-au 
lvat pe amândoi. Pâinea o duc feciorului iar sacul cu paie 
calului. O cupea era să calce în goană acea bătrână. 

In ziarul local „Informatorul“ din 7? lulie a. c. în arti- 
colul Dragostea de Ţară unde iaudă patriotismul evreilor : 
Semc, Dr. Şlein, S. Herşcovici şi multor alte persoane de 
seamă ca mulţi funcţionari, preoţi, profesori etc alălurea de 
fruntaşi români, de confesiune mozaică. Toţi erau însufleţiți 
de dorința de a lucra 
şi a veni în ajutorul fa 
miliilor luptălorilor ro- 
mâni. Fiecare şi-a de- 
schis bucuros punga, 
punându se cu dragoste; 
în serviciul cauzei Ro: 
mâne. Nei doamnee: 
wau fost mai rejos, lu 
crând şi bătând la u- 
şele locuitorilor implo= 
vând ofrande p niru so: 
țiile şi: copii ostaşilor 
români. :Venerabila d-nă 
Profa Th. Ro etii, sa 
pus în frunt-a comite- 
tului, în care - fgure:ză 
Dnele: Lucia Em. 
Bogdan, Maria loaniu, 
D-na Bacalu, D-na Vic- Dr. Tanenţapt 
toria Hierşcovici, D-na Ia 
Dr. Lupu, D-na Semo şi multe al!e doamne distinse. D.-] 

Carol Weinberg a _fost/prim secretar al comitelului de aju- 

torarea familiilor celor mobilizați. 
În lista delegaților din comitetul central pentru ajutora- 

rea familiilor celor mobilizați, cari s'au însărcinat să plece 
în diferite comune pe spezele lor sunt B. A. Engelberg, Carol 

Weinberg. | 
Ţom, | | 12 
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Intre membri însărcinaţi cu încasări, pentru scopul po 
menit a': fost D-nii Carol A. PRenert, Dr. Tanenfapf şi Lupu 
Lupovici, iar sumele încasate de D lor şi delegaţii români 
creştini sunt enorme. | 

In telegrama adresată d-lui George C/emenceanu,  mul- 
țumindu-i pentru articolul său publicat în ziarul său, apărând 
interesele României deci între cei subscrişi figurează : L. Tar- 
cuanu şi M. luster. — | 

Epitropia Comunităţei locale oferi 15.000 lei-pentru ar- 
mată precum şi spitalul cu 20 paturi, întreţinute de Co- 
munitate. 
_D-l Mauriciu Weisengriin proprietarul domeniului Ne- 

guleşti s'a obligat către Ministerul de Războică pe tot timpul 
mobilizărei, familiile mobilizaţilor din satul Neguleşti (co- 
muna Mastacăn) vor fi întreţinute de D sa, asemenea şi fa- 
miliile celor morţi vor fi întreţinute şi după mobilizare şi 
spre a puve în practică a constituit un comitet compus din 
d-l Primar. preoţi și administratorul făbricei de siiclă L. 
Weintraub. Sunt 34 familii cărora se dă 15 kg. făină, li kg. 
brânză şi bani (informatorul ] No. 20). 

In lista donatorilor pentru familiile ostaşilor (Indrumarea 
An. | No, 0) figurează şi evreii Michel luster -& fiu 4000 
lei, apoi câte 50U S. Herşcovici. Aron L. luster, Marcu Semo 
300, Lupu Lupovici 20). 

Câte 100 iei Inginer |. Bacal, losef Weinrauch. A  Re- 
nert, Carol Renert, B. Orenştein, Moise luster, Leop. Bach, 
H. Goldştein. M. 1. Ipcar şi Ch. Î, Kolomeir etc. etc. 

Moritz Sigm. Herşcovici întreținea la moşia sa Păstră. 
veni 15 familii (Informatorul 7 lulie 1907). | 

In lista ofrandelor adunate de D-na Natalia Cuza figu- 
rează în majoritatea donatori evrei. (informatorul 12 Oct.). 

Tot astfel şi în lista D-nei l.ucia Em, Bogdan. 
Asemenea şi în listele Doamnelor O. Kreindler, Stan, 

Elisa Scmo, lorgu Albu, Profesor Vasilco ete. (Vezi ziar In- 
formatorul toate numeiile). | 

Tot astiel şi la comitetul „Fami/ia Luptătorilor“ evreii 
au luat parte. contribuind la toate sarcinele şi pecuniar. 

___ n ziua de 25 lunie Rabinula făcut serviciu Divin pentru victoria armatei (Informatorul 30 Iunie), 
In ziua de 26 August (1913) s'a întors cu laurii isbân-
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dei bravul şi mult apreciatul nostru Regiment 15 Răsboeni 
şi următorii evrei au donat pentru armată : losef Weinrauch 
20 litruri coniac, Moise luster 100 litri spirt. Dela mai mulţi 
crăşmari 800 litri vin, Lupu Lupovici 300 litri vin. Agatştein 
o mie lei, Aron luster 200, Calmanovici 300 kg. făină. (In- 
formatorul | No. 31). | 
DA Dr, H. Fischer a ţinut locul d-lui Dr, Coşereanu 
Medic primar al oraşului Piatra-N. Aci- este locul adnotat că 
D | Dr. Fischer a deschis în amfiteatrul Liceul Petru-Rareş, 
cursul de Mica chirurghie pentru soc. Surorilor de Caritate, 
înființată aci. A asistat un public numeros. aducându-i-se e- 
logii pentru frumosul său gest de a se pune la dispoziţia so= 
cietăţ»i, din partea celor prezenţi. 

Intre cei morţi pe câmpiile Bulgariei au fost şi câţiia 
evrei de aci care muriră de epidemia holerei ce a dominat 
acolo. 

Războiul mondial 1916-1918 
Cu începerea acestui războiu, s'a făcut o mare schimbare 

s- cială economică şi administrativă. In 16 Augusi 1916 
Onor Prefectura locală dă ordin de mobilizare. 

lată copia ordinului: | 

PREFECTURA JUD. NEAMȚ 

Ordin de Mobilizare 

„Prin înaltul Decret Regal No. 2784 din 14 August a.c., 
s'a ordonat mobilizarea armatei române, 

Conţinutul decretului este următorul: — 
Art. ]. Intreaga armată se va mobiliza. 
Art. II. Prima zi de mobilizare va începe la ora 12 în 

noaptea de 14 la 15 August 1916. - - 
Art. III. Ordinea de batae va fi cea hotărâtă prin planul 

de mobilizare. 
Prefect, N. /. loaniu Director, C, Groholschi 

Noe 475- 1916 August 14, |
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Imediat începe a se face rechiziţie, conform regulamen- 
tului legei de rechiziţie al Ministerului de Interne. Rechiziţia 
se făcea de animale, trăsuri, biciclete, automobile, -motoci- 
clete ; apoi cerea!e, făinuri etc. Băuturile spirtoase de orice 
fel au fost confiscate şi oprite cu desăvârşire a se vinde iar 
rachiurile, romuri şi toate băuturile spirtoase de acest fel 
au fost vărsate, pentru care s'au dat bonuri, cari nici până 

acuma mau fost achilale. 
Aceaslă regulă sa aplicat mai mult din cauza ruşilor 

cari ocupau ţara. | | 
Pâinea se fabrica din făină integrală şi chiar aceasta 

era cu greu a se obține căci sa fost introdus regula de 
ratia (porţiune). _ 

| La manutanța Regimentelor 15 şi 55 (unde era gara 
veche) se vedea familiile celor mobilizați după alimente şi 
tutun cu cartela. Aci a fost numit un pretor, care judeca pe 
cei contra enienţi. | 

Intre cele decretate era Cenzura asupra ziarelor şi chiar 
pe orice fel de publicaţii şi afişe. | 

Toate şcoalele şi liceul local precum şi cele a le: Comu- 
nităţei Israelite, fură prefăcute în spitale atât pentru armata 
română cât şi pentru cea rusă, iar unele case de rugăciuni 
evreești fură prefăcute în lazarete: Mai toate curţile şi ca- 
sele particulare erau ocupate cum se zicea în vechime ca 
quartir (cautonament) precum toate hambarele şi grajdurile ho. 
telurilor ş: caselor particulare erau ocupate pentru armată, 
Asemenea şi azilurile erau prefăcute în spitale, 

Sa ficut 'recbiziţie și de felurite mărfuri ca lipscănie, 
pielărie etc. precum şi rechiziţia metalică. Dela mine s'a luat 
40 kg. obiecte de aramă şi 76 kg. alamă (posed ordinul de 
rechiziție a Ministerului de Război No. 338 din 21/Y/1916 
pentru care nici până astăzi n'am prinit nimica). 

Era strict oprit de a se vorbi numai româneşte şi nici 
decum oltă limbă. 

Când începură a zbura aeroplanele, ucizând mai multe 
persoane, era strict oprit a se face lumină noapte, fiind frică 
de aeroplane. Ă | 

Era oprit tăerea vitelor şi chiar a păsărilor. 
___ După cum am arătat toate crăşmele erau închise până în anul 1918.
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Felurite boli dominau atuncea în oras, mai cu seamă 
lifosul exantematic, (de care boală am suferit şi eu) şi pe 
uşile celor loviți erau alipite placarte cu cuvintele Boa/ă 

“contagioasă, nu intraţi în aceaştă casă ! Această placardă 
era în limba rusă şi română, o 

Dela această dată începe scumpirea traiului şi lipsa ba- 
nilor de aur şi argint, al căror preţ s'a ridicat chiar de 40 
ori valoarea lor. În acest timp circulau banii ruseşti (de hârtie 
căci de metal nu era) şi româneşti asemenea numai de hârtie. 

Cei supuși străini au iost duși de aci pentru internarea 
lor la locuri sigure. - 

lată şi încunoştiinţarea Prefectului: 

Incunoştiinţare - 

Azi Marţi 16 August oarele 7, minute 40 p. m.se începe în 
gara Piatra, înbarcarea străinilor austro ungar, german, bul- 
gari şi turci, pentru a fi transportaţi în zona de internare. 

Deci la ora 6 p. m., toți străinii din această calegoriesă 
se afle pe peronul gărei Piatra. a 

Prelect,. N. 7 loaniu 

Pentru strângerea de haine etc., o comisiune era însăr- 

cinată pentru acest. scop. | 
lată copia încunoștiinţărei : 

Incunoștiinţare 

Cu începere de Joi 10 Noembrie 1916, o comisiune se 

va prezenta din casă în casă, pentru a strânge cămăşi, iz- 

mene, haine vechi, ciorapi, batiste vechi, mânuşi, cârpe etc. 

dela cetăţenii care vor dona benevol pentru armată, 

Fac apei la sentimentul patriotic a bunilor Români, să 

se gândească la cei ce-și varsă sângele pentru apărarea moşiei 

strămoşeşti, şi să vină în ajutorullor, pentru ca să nu sufere 

cel puţin de irig. 

Prefect, N. Î. loaniu 
rea mee
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In anul 1916 ziua de 22/VII Comunitatea Israelită lo- 
cală, învită obştea Israelits locală să vie la Templu spre 
a face rugăciune pentru izbânda armatei. 

lată copia învitaţiunei : 

Comunitatea Israelită Piatra-Neamţ 
  
  

Evrei | 

Glorioasele noastre Armate au pornit să realizeze i- 
dealul de veacuri al tuturor Românilor: înfăptuirea KRo- 
mâniei libere şi întregite dela Tisa până la Mare. 

Evrei ! 
Veniţi cu toţii astăzi Marţi 53 August ora 4 p. m. Îa 

Sinagoga Mare (Templu), să înălțăm o rugă fierbinte către 
cel atot puternic ca să reverse harurile sale asupra bra- 
velor noastre Oştiri. să le conducă cătră izbânda defini- 

„tivă şi să întindă mâna sa ocrolitoare asupra iubitei noastre Dinastii, asupra celor ce conduc treburile Ţării şi asupra 
întregului popor Român. 

„In numele Comunităţei Israel te 
Preşedinte, Solomon Drimmer Rabin Ch. Lobel 

22/VI1.1916 
Se poate tipări : 

Prelect, N. Ioaniu 

  

„Un alt apel a lansat Uniunea Evreilor Psmânteni de aci, cerând ajutorarea armatei lată.]: 

„Uniunea Evreilor Pământeni, —: Secţia Piatra-Neamţ 
Comitetul de acțiune - = Comitetul de 

Către Evrei Pământeni 
Fii şi fraţii noştri au răspuns voioși ordinului de mo- bilizare, mândri că pot aduce şi ei Țărei tritutul lor de sânge. 

| Cei cari au rămas acasă au și ei datorii sfinte de în. depiinit : au daloria de a ajuta la ingrijire răniților, de a 
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veni în ajutorul numeroaselor familii sărace, lipsite de 
susținătorii lor, sără deosebire de confesiune, şi de a da 
efecte pentru soldaţi. 

Nevoia fiind grabnică, am constituit un comilet de 
acţiune, care vi lucra fără preget la îndeplinirea acestor 
datorii. | | 

„__ Socictateă în lichidare „Achvah“ ne pune la dispo- 
ziţie fondul ei de aproape 6000 lei. care va fiîntrebuinţat 
pentru cumpărarea şi împărțirea de pâine la cei nevoiaşi. 

Comisiuni speciale însărcinate de noi. vor porni să 
strângă pentru opera noastră de ajutorare. 

Toţi, fâră deosebire de sex şi stare socială, să dea 

fiecare după puterea sa, acestor comisiuni. să dea pentru 
«Crucea Roşie», «Familia Luptătorilor», Armată şi pentru 

toate instituţiunile similare ce se vor mai creia. 

Preşedinte, Marco Semo Vice-președinţi (e În 

Casier, M. Gredingher, Secretari: Dr. HI. Wolfshaut, 

Carol Berman. | | 

Membrii : Sigmund Herșcovici, Aron L. Juster, Julius 

Agatstein, Solomon Drimmer, David Stambler. S. Daniel, 

B. K. Enghelberg, S. 1. Katz, A. Weiningher. L. Pollak, 

N. Schwartz, Osias Steinberg, P. Daniel, A. L. Griinberg, 
D. Grunfeld, 

21 Septembrie 1916 22 Septembrie 1916 

Văzut - Văzut 

prelect, N, 1. IOANIU - Col, FRATOŞTIŢEANU 

Duminică 26 lulie 1915 populaţia Israelilă locală a 

fost chemată la cuvântările ce s'au ţinut de Dr. Rabinul 

Nacht şi L. Şaraga din Bucureşti.
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lată învitarea : Ă 

Evrei Pietreni! 

Veniţi la marea întrunire publică care va avea loe 
Duminică 26 lulie 1915 ora 3 Îix 

în localul școalei Jsraelito Române strada Șipotelor, când 
vor lua cuvântul D nii: Rabin: De. J. Nacht din Focşani 
şi L. Şaraga licențiat în drept din Bucureşti. | 

Se va discuta sifuafia FEyreilor în fața războiului. 
Veniţi în număr cât de'miare. - 

Organizaţia locală Zionistă 

  

In anul 1916 Loj: «Menorah» de aci a colectat pentru 
victimele războiului 16016 lei. o 

Dau numeie «clor decoraţi din Regiineatete locale 15 și 9 Dorobanţi după Monitorul Oficial No. 260/1917 : 
Blum Leizer Reg. 55, Bărbăţia şi credinţă, cu spada cl. III pentru bravură cu care s'a luptat la 16 Noembrie 1916, Iosifescu I. Reg, 55 idem, 
Soldatul /ancu M. heg. 55 idem, pentru avântul și devotamentul cu care a luptat pe - Irontul Slovina Neagră si Dealul Co as, la 19 luie și2 August 1917 (vezi Moni- torul Ofiiial No. 22 [1917). | Lazarovici FHaim Reg. 55, medic Regina Maria cl. il-a, pentru zelul cu care a îngrijit iănitii cazaţi în lupta din 1917 bolnavilor de tifos; ex:ntimatic pe zona de ri fucere 1916 17 (Monit. Oficial No, 211/1917). | Soldatul Lazer Rivery Reg. 55, Bărbaţie şi credință cu Spada cl.lll-a pentru bravura arătată în luptele dela 16 Febr. 1916 (Monit Oticial No. 268/1917). __ Soldatul Mendel sin Nusin Reg. 55, Bărbăţie şi cre- diuţă cl. III a cu. spadă, pentru bravura arălată pe câmpul de luptă, | a i | Soldatul Manaşcu Fisel Rcg. 55, Bărbâţia şi credință cu spada cl. Ill-a. pentru bravara cu care a luptat în anul | 1916 şi 17 (Monit. Ofic:a] No. 78 an, 1917). - |
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„__ Caporalul Rudich Marcu Reg. 55, idem pentru cura- 
Jiul cu care a luptat la Cozmeşti în August 1917 (Monit. - 
Oficial No. 297/1918). 

| „Soldatul Weinberg Carol Reg. 15, Medalia de argint 
Franceză, cu dreptul deao purta (Monit. Oficial Neo. 

298/1918). | , 
Sion 1. Reg. 55. Ordinul Sf. Stanislav cu spada şi: 

"fiind a cu dreptul de a o purta cu gradul de sub l.ocot: 
(Monit, Oficial No. 258/1918). | 
„1, losub Reg.55. sergent, Bărbăţie şi credinţa cu spada 

cl. la, pentru bravura srătată în lupa dela 16 Noembrie 
1916 (Monit Oficial No 268/1917). | 

Steiner Î. B. Reg. 15, medic asimilat, sub Lorotinent 
Bărbăţie și credinţa cu spada cl. Ill-a pentru curajiul şi 
devotament cu care a luptat contra. maghiarilor până la 
1 Mai 1919 (Monit, Oficial No. 8/1919). 

Caporalul 7arcuanu Reg. 15, idem medalia Bărbăţia 
şi credința cu spada cl. Ill-a pentru curajul şi devotamen. 
tul cu care a luptat confra maghiarilor până la1 Mi 
1919 (Monit. Oficial No. 83 anul 1919.) 

Lista răniților 

__ Bordăchan Avram Regim. 55 Bercu Leibu Reg. 15, 
Cerbu Riven. Reg. 15, David (., Feighel, Strul Ayr.s: Tanen= 
fapf Leibu, Haim Marcu Zisu, Haim Moise Liebu, losub 
Simon, Ițic Leiba, toţi aceştia din Reg, 55. — Lazarovici 
Josef Reg. 15, Leventer Mendel Reg. 55, Leibovici M. Leibu. 
Pitaru Beiniș, Renfler Flaim, div Reg. 15, Roman 4vr. 
Reg, 55, Sfrul Ițic, Strulovici Solomon. Zingher Zisu, 'din 
Reg. 15, S/ru/ David, Simon 1. David din Reg. 55, Zalo- 
Chin Bercu Reg. 15. | 

j Lista Morților | 

Abramovici Strul Reg. 15, Avadic Solomon Reg. 55, 
Camil Isac Reg. 15, Fa:bişș Marcu Reg 55, Ghifincer C. 
Sim. sold. Griinberg Strul Reg. 15, Fierșcu A. David Reg. 
99, Florovitz Fischer Reg. 15, Faim Gavril, loil Avram
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din Reg. 55, Plutonier /uster /srael termin redus Reg. 55, 
loil Avram sold, Reg. 55, Ițic Moise, Reg, 15. Leventer 
Aron, Marcu Aron din Reg. 55, Moise Moise, Rotenbere 
Moise din Reg. 15, Strul Leibu, Simon Al. din Reg. 55, 
Segal Bercu, Schiller Avrdm, ȘSor Isidor, Leon Roscovici, 
Sacagiu  Leibu, Soifer Avram din Reg. 15. Sacri Meir, 
Șaim Meir, din Reg. 55, Simanovici Șmil Reg. 15, Zaidel 
G., lancu Meir din Reg. 55. | 

Mai dăm aci lista morţilor evrei din aceste două Re- 
gimente 15 și 55 din jud. Neamţ: | 

Informaţia VI No. 278; 

Eroii evrei morți pe câmpul de onoare 

In urma apelului lansant de Organizaţia „Poale-Zion” 
din localitate pentru înscrierea soldaților evrei morţi pe 
câmpul de luptă, în vederea comemorărei ce va avea loc 
în curând, familiile respective au înscris următorii morţi: 
Plut. Leon Pascal şi Buzoianu Leiba, Soldaţii Isac Blumen: 
feld, Alter David Şmil Abramovici, Alter sin Şloime 
Brutar, lțic losub, Marcu Blănar. David Raff, Rubin Lazăr, 
Moritz Bercovici, David Gutman, Ghedale $mi', Kalman 
Şmil, losub Lriba, Haim Stral, Simche zis Gheţi Meier, 
Şloime Bercovici, Dudel Strul Aba, lancu Camil, Avrani 
sin Burich, Solomon Marcovici, Avram sin Froim, Moriţi 
Meersohn, Leizer fruim, Levi Haim Heler. Bodniru A- 
vram, Avram Herș, Schiler Avram. Cofetaru losub, Herşcu 
Grinberg, Kalman Kalman, Lupu Zalman Nachem, Marcu 
Feingold, Avram Rigler, Ben Zion Wolf, Haim Gavril, 
Şaie Moise, losub sin Ițic Avram, Ițic Solomon, Şmil sin 
losef Bercu, Şmil - Simovici, Ilie Simovici, Leiba Kofler, 
Feibiş Kohn, David Bercu, David Spigler, Bercovici Buium. 
Beiniş Abramovici, Solomon Bercovici, Herman Mendel, 
Haim Sigmund, Zukerman Moisă, Buiuni Derner, Filip 
Abeles şi Pascal Şulem tipograf. 

Mai sunt foarte mulţi de soarta cărora nu se ştie. 
Inscrierile continuă la Comunitatea Israelită. 

Pe de altă parte: 
Regimentul 55 Infanterie a publicat în amintirea ero-_
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ilor. săi din comuna Piatra-N. morţi pentru Patrie în a:est 
râzboi pentru înlreg'rea neamului în luptele dela Maără- 
şeşti, Mureş, Nămoloasa, Gârleşti, Carpaţi-Verdea, Costila- 
Valea Prahovei, Vulea Cerbului, Furceni — Cosmeşti din 
Valea —Sireţel, lista următorilor Evrei: 

Plutonier luster E. Israel, Soldaţii Asdril Herşcu, 
Aizic Marcu, Aron -Moisă, Calman sin lancu, Faibiș Marcu, 
Gavril Haim, Grinberg. Marcu, Ghidale Herscu, losub Ițic 
Avram, Leventer Aron, List losub Ușer, Leiba. Wolf A- 
vram Ițic, Meer lancu, Șpanche Fișel, Steclariulț:c, Şachter 
Moisă, Şvariz Aron. a E 

lată şi lista dată mie dela Reg. 15 Războeni, a mor- 
ților Evrei de aci care au servit la alte Regimente: 

loil Avram, Ghedale Cherșin, $mil Gherşin, Filip. 
Herş Abeles, Kaufman Lupu, lancu Ianculovici Reg. 85 
Inf. Bat. | comp. 4. Zisu Meir lancu Reg, 85. Leizer Gher: 
şin, Reg. 15 Inf. Bat. lil comp. 12, Marcu Schwartz, Marcu 
Feingold Reg. 15, Inf. Mendel Lendenbaum. caporal, Fiş.l . 
Şpanke Reg. 55 Inf., Burăch Davil Reg 4 Art grea, 
Ancel |ţic, Hans Ilie, loset Mendel, Faiber . Chon Reg 8 
Vânători, Calman Sufria, Goldman David, Bernfeld D. 
Moise sub.Locot, $mil Kornblut, Gherșin Katar, Marcu 
Griinberg. 

lată şi publicaţiunea Primăriei locale din 12 Mai 1923 
unde se poate vedea pe unii din decoraţi și morţi evrei 
din localitate : | Ş 

ROMÂNIA 

Comisiunea interimară a Orașului Piatra 
JUDEŢUL NEAMT 

Pu blicațiune 

Ordinul telegrafic No 37531 din 12 Mai 1923, al 
D-lui Ministru de Interns,. conţine următoarele: 

, „In vederea sărbătorilor ce vor avea loc la Bucureşti 
în ziua de 17 Mai a. c. cu ocazia înmormântărei «Ostaşu- 
lui Necunoscut», în parcul Carol, s'a hotărât următoarele : 
La ora 1159 din aceu zi, când după terminarea suljbei
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religioase, de aci, sicriul cu rămăşiţele pământeşti, ale 
„Ostașului Necunoscut“ urmează a fi scoborât și înmor- 

„mântat la ora 12 precis, timp de 2 minute, întreaga ac- 
livitate pe tot cuprinsul României să înceteze, vehiculele, 
pietonii, şi trenurile să se oprească, ori unde s'ar găsi, 
uzinele și făbricele să înceteze lucrurile în semn de pioasă 
evlavie pentru legiunile de eroi ce s'au jertiit pentru o 
cauză sfântăc. 

Noi Președintele Comisiunei Interimare a oraşului 
“Piatra-N. ; aducem la cunoștința generalâ cu rugăminte ca 

loți cetățenii oraşului să se conformeze sus citatului ordin 
respectând cu pioasa evlavie,—descoperiţi- cele 2 minute 
dela ora 11,59—1201 ; din ziua de 17 Mai 1993. Ora o- 
ficială va fi aceea dela turnul bisericei Catedrale. 

Cetăţenii oraşului sunt rugaţi a lua parte- la serbarea 
acestei zile având ilori şi lumânări. Cortegiul va pleca din 
Piaţa Mare (statuia M. Cogălniceanu) la orele 9 dimineață. 

i Cu ocazia acestei serbări se va face distribuirea di- 
plomelor de onoare acordate eroilor morți și acelor dis- 
păruţi în lupte şi anume. 

[n total sunt 7] eroi, dintre care următorii evrei. 
„Iancu Ițic, Netea David, Calmanovici ], Nusem, Rach- 

maier lacob, Faingold Marcu, Voli Benţin, Aizic Marcu, 
Gavril Haim, Nută sin Moisă zis Natansohn, Marcu Aron, 
„Lupovici Burăch, Trappiel Vilhelm, Mark Simon, Șvartz 
Aron, Bercu Moisă zis Bercovici, Sâchter Moise, Dâvidsohn 
David, Bercovici Haim, losub sin Ițic Avram, Horovitz 
Fişel, Lazăr Riven, Haim Leiba, Leizer Marcu Herș, 
Spanchiu Froim Ițic. Pincu Isac, Cofetariu losef, Leiba 
Soloinon.. 

„Diplomele urmând a fi predate familiilor eroilor de 
mal Sus rugăm ca ele (familiile) să fie față la cimitirele creştin și israelit spre a le primi, | 

Dată astăzi 12 Mai 1928 

Preşedintele Comisiei Interimare | 
C. N. PALLADI _ i „Secretar, Gr, ȘI Covrig 

3139—12 Mai 1923, -
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În anul 1919 s'a făcut prima comemorare a solda- 
ilor evrei morţi, din acest judeţ pentru Palrie, Organi: 
zaţia „Poale-Zion” a luat frumoasa iniţiativă de a come- 
mora soldaţii evrei, morţi în război. La care s'a oficiat la 
Templu un recquiem la 6 Iulie acest an. 

La această pioasă ceremonie au asistat reprezentanții 
autorităților : Co/. Niculescu, comandantul militar al jud. 
Neamţ, C. Pa//adi primarul oraşului, 77, /vaşcu . directo= 
rul Prefecturei, Maiorul Niculescu, comandantul Regim, 
Războeni 15, Maior Cantemir comandantul pieţei. Direc- 
torul şcoalei Israelito-Române Dr. Wo//shaut conduse ser- 
barea. D-l Carol Friedman preşed. Organizaţiei „Poale= 
Zion“ ţinuse o frumoasă cuvântare istorică. Apoi vorbi 
d-l Carol Weinberg în numele Comunităţci Israelite, care 
făcuse o mare şi frumoasă impresie autorităţilor, după 
care vorbeşte d-l Primar Cicerone Pâlade arătând patrio- 
tismul și sacrificiile ce evreii au adus intotleauna pentru 
țară, încheind astfel : Să ne unim cu toţii îii acelaş gând, 
cu sufletul curat şi desbrăcaţi de orice sentiment, decât 
acel al dragostei ce trebue să existe în omenire, unind 
glasui nostru, să rugăm pe D-zeu să-i aibă in sfânta lui 
pază, plecând capetele noastre pentru eroii dispăruti, asi- 
gurându-vă că nu-i vom uita nici odată. 

In 15 Decembrie, 1919 Pretectura face un manifest 
către toţi locuitorii orașului asemenea şi Epitropia Comu- 
nităței Israelite locale, rugând să participe cu bucurie pe 
cei întorşi din război din Regimentul 15. Şi negustorii 
evrei au oferiț gustare şi tutun iar Siatul Negustores= a 
colectat de asemenea bani, cumpărând viu etc, bravilor 
soldaţi sosiți la veneratul lor Regiment. | 

In anul 1918 Regim. 15 si 99 o mică parle a venit 
aci iar cealaltă a staționat în Transilvania şi mai cu seamă 
în Basarabia, pentru a face ordine şi linişte în acele locuri. 

__ Avansările făcute în anul 1918 au fost: Alberţ Abeles 
(sub-locot, de administraţie), Goldfacht Haim (plutonier), 
Saraga Ichiel (sub ofițer Adm.), losub Grinberg (Sub o- 
fițer adm.). Dr. Lindenberg Iancu zis Iacob (medic căpitan, 
medic asistent), Rosman Simon (student medicinist), Rozen= - - 
berg Heinrich (sub ofițer Adm ), Șmil M. Ș$muil (sub ofiţer. 
Adm.), Logner Jague farmacist (sub-locot.). Informatorul 
IV No, 185/918. 

7 

N
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In fine iată şi lista dispăruţilor so'daţi din Regimentul 
75 şi 55 Infanterie, 

Dispăruţi din Regim. 15 sunt: Marcu Şoil, Marcu 
“Ițic, Marcovici M, Marcovici Avram, Moise Avr. To iereș, 
Marcovici David, Moraru Strul. Nachinan llie, Nute Bercu, 
Pitaru Haim, Pietreanu ltic, Sticlaru Aron, Strul Blumen, 
Sochi Aron, Siragher Pincu. Şmil Moise. Soceanu Moise, 
Sol. Lozinca, Sticlaru Avr., Strul Marcu, Simon Bernhard, 
Strulovici Aron, Sehwarţz Avr. Soifer Buiş, Schwartz 
Haim, Segal M. Aizic, Şor Avr.. Țudic Oişie, Weinberg 
So], Waldman P.. Za!man Herşcu, Ziberştein Uşer, Zaid= 
man Leibu, Zamber zis Zanvel, Calman Beril, Grinfold 
Froim, losub Strik, Waldman Pincu, Aron V, Alter Godel, 
Aron F. Abramovici Lit, Antel M. Şaraga, Bercu Leon, 
Bercovici $mil. Buhuș Iancu, Bercu Meir, Bercu . losub, 
Ketrar H., Cuiraru 'Ancel, Calman David, Croitoru Mer, 
Croitoru M., Catz Leon, Calman Beril, Catz Meir, Chiker 
“Moise. Ierner Pincu, Weizer (Daizer) Moise, Filip Siai. 
man, Ghidel Herşcu, Gingold Haim, Gărcineanu Leibu, 
Gherman Haim Aizic, Haim Ițic, Haim losub, Herşcu Leiba, 
Herşcu Ancel, losub llie losub, llovici Strul, lţic lancu, 
lancu D., Idel lancu, lţic Aron Leibel Strul. 

Dispăruţii din Regimentul 55 Dorobanți : Avr. mil, 
Aron Froim, Avr. Şmil sin Moise, Albert Zaharia, Aron 
M. Marcu. Alter sin David, Avr. Heinich, Avr. M. Avr. 
Avr. Mendel, Bandel Bercu, Bercovici Haim, Blumenfeld 

“Aron, Bril Ițic, Balonit Antal; Blumenfeld Nuchim, Bum- 
berg I. Mates, Buri«h' Moise, Bernştein Manase, Balan lic, 
Braunştein M. Zeil'c, Bril lțic, Z. Leibu, Bernştein Şmil, 
Braunştein Caşular, Catz Avr., Copel Herşcu, Coler Aron. 
Kievici Fereniz, Cojocaru Sol, Cojotaru Moise, Kimerling 
Herşcu, Kendler Moise. Klaim Moise, Croitoru Chune, 
Caşter Haim, Dabalaru Stru!, Dav. Haim Şulim, David 
Leibu, David Gherşin, Davidshon Leibu, Albert loja, Elişcov 
Leibu, Fișer Avr.. Faighel Strul Avr., Fişer Strul Iosef, Feghel Iosef, Fişel. Strul, Grosman Leiba. Ghidale Froim. Griinberg Herşcu, Griinberg Sol., Ghidale Lupu. Griinberg Avr, Leibu, Griinberg Max, Cabor Moritz, Goldştein P. Leibu, Gheţel Sol., Grosman losef, Griinberg Sol., Griin- berg Herșcu, Gutman Avr., Gutman Simon, Hunea Marcu, 
elc, etc 

 



Starea materială 

9) Indeletnicirile 

Evreii din acest judeţ ca şi din toată ţara aveau şi au 
ca principală ocupaţiune negoţul şi meseriile în toate ramu- 
rile lor. În timpurile vechi făceau negoţ .cu Turcia, Polonia, 
Austria şi Rusia, unde duceau productele de aicea. aducând 
de acolo în schimb mărfuri de tot felul ce erau aci uzitate 
pe acele timpuri. | 

Astăzi însă stau în legătură cu făbricele şi negustorii 
din toate statele Europene, mai cu seamă din Austria, Ger- 
mania şi Anglia. 

Negoţul cu grâne, vite cornute şi perji era în vechime 
negoțul cel mai principal şi mai productiv, exportând aceste 
mărfuri în ţările vecine. 

Pe lângă negoţul şi meserii, se mai ocupă cu cullivarea 
pământului; ca arendaşi de moşii. Ei ţin în arendă mori, fe- 
lurite eraturi comuna'e şi private, sunt şi antreprenoii de 
lucrări publice şi private. comisionari, samsari etc. 

Pe lângă: aceștia mai mulți evrei au avut şi au făbrici 
„de: postav, ulei, ceară, cherestea, spirt etc. 

Aşa dară voi înşira toate aceste pe rând. 

COMERȚUL 

Dimitre Cantemir în descrierea Moldovei Ediţia Il-a 
laşi 1851 pag, 243 zice că evreii se îndeletnicese cu comerţ 
şi cu cărciumărie, apoi la pag. 245 adaugă : Neguţitorii cei 
străini Turci, Jidovi, Armeni şi Greci, cari se zice Gelepi, au 
apucat în mâni toată neguţitoria Moldovei. 

In Instrucţii p:ea Inalțatului Domn Mihail Gr. Sturza 
V. V. Işi 1835 pag. 8 Art. VI, „clasisa Neguţitorilor“ zice: 
Neguţitorii ca unii ce în soc'etatea omenească deşteaptă tot 

„ Dronica Comunităţilor israelite din jud. Neamţ de Iosef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom. |,
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felul de industrii cu înflorirea neguţului. dobândesc . dreptăţi 
privitoare cătră sporirea şi intemiarea lor. | 
„Art. VIL Ei sunt aparaţi despre tot feliul de pndvozi sau 

“alte havalele atât pentru dânşii cât şi pentru a lor calfe 
din dugheni. | 

Art. VIII. Ei au starostii lor atât în oraşul Eși cât și 
„pe la oraşele şi târgurile celelalte, 

Art. LX. Neguţitorii nu plătesc nici un fel de capitalie şi 
o dare anuaiă sub nume de patentă şi zeciueala dărei cătră 
eforie, fiind împărţita în trei clase. | 

La secţia V litera B zice: strângerea dărilor de pe la 
corporaţii se fac de starostii lor. 

In descrierea “Moidovei de Dim. Cantemir, opul citat 
pag. 169 zice: Camaraşul cel mare aşează cumpenele şi mă- 
surile neguțitorilor, care stau sub poronca lui. Camaraşul de 

" lumini strânge birul cerei şi saponului numit „Chaimen“, 
care producere cheltueşte pentru lumâsări şi opaijuri pentru 
curte Vornicul de târg strâuge dejma mărfurilor ce se vând 
cu măsură şi cumpână numit mortasipie. 

| D Privilegiile încuviințate de Domni erau diverse. Ia scurt 
ele se pot rezuma în chipul următor dela începutul veacului 
al XVil-lea încoace: Toţi comeriianţii erau înscrişi întrun 
isvod sau catasiih :peciel al visteriei cu pecete Gosped şi 
primeau un răvaş al vel visternicului, despre înscrierea lur 
cu dajdie în sinul breslei ; această dajdie o achitau la vis: 
teria Gospod. Darea varia între 15-17 lei de cap de neguţi- 
lor pe an, pe lângă 14-15 parale de leu obicinuită r?sură și 
se achita mai întâi în 11 rate de câte 1 leu 67 bani, iar mai 
târziu îu dovă căşturi la sf. Dimitrie şi sf. Gheorghe «după 
cisla ce îşi făceau ei între ei pe starea şi putinţă fie căruia», 

Fii neguţitorilor cari erau în prăvăliile părinţilor nu 
plăteau nimica afară numai de erau însuraţi ; asemenea erau 
scutiţi de dare servitorii şi ar gaţii pe câtă vreme erau holtei. 

Pentru slujba ajutorinţei, lipscanii plăteau o dare anuală 
de 25 lei ; braşovenii şi blănarii 20, bagasierii 15 lei. 

Pentru cotărit 60 bani odată pe an; iar peniru cărciume, 
după hotârările unei deosebite anaforale. Afară de aceste 
dări nu puteau îi cu nimica Supăraţi, nici cu cai de minzil 

  

Anuar Israelit An. VII pag. 021, |
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Zaharea şi salahori, nici cu alte angării, asemenea nici cu 
găzduirea de oaspeţi, cu rădvane la schimbarea Domnito- 
rilor şi a. m. d. _ 

-. Ba mai târziu întreaga breaslă a fie cărui oraş era scu- 
lită şi aparate de 300 stupi şi 600 vedre vin. 

Negustorii străini din alte ţări, nu li era îngăduit a 
vinde marfă adusă, decât numai cu ridicată şi întrun ter- 
min fix a 

Breala comercianților se afla sub ascultarea unei sta= 
roste şi a frunlaşilor, cari repartizau dările şi le împlineau 
singur, fără amesticul dregătorilor, prin ceauşul starostiei lor. 
Tot aceștia formau tribunal, sub a căror jurisdicţie se aflau . 
toți comercianții. De era însă judecată între doui evrei, ei se 
puteau adresa: ia rabin sau locţiitorului Hahambaşei spre a 
fi judecaţi de dânşii. | 

In caz de nemulţumire aveau dreptul de apel la Vel 
Visternic, fără amestecul agalelor sau a ispravniciei, | 

Pedepsele la judecăţi constau în globă de bani în fo- 
losul statului, a starostelui şi a cutiei de ajutor peniru co= 
mercianți, | | 

Spre a deveni neguţitori trebuia să aibă învoirea sta- 
rostelui şi a fruntașilor. 

Comercianții supuşi străini din ţară, formau o breaslă 
deosebită cu un staroste aparte. sub ascultarea şi supunerea 
consulatului lor. | 

Comerţu: în toate ramurile ei din acest judeţ stă în 
mân'le evreilor. Lipscani, galentari, făinari, hainari, manufac- 
turişti, mobilieri, braşoveni, pielari, pescari. opincari, por- 
celan, precupeți, rachieri (de lux), săponari, cereale, sticlărie, 
şi comisionari de mărfuri sunt exclusiv numai evreii 

Afară de cele de sus evreii fac negustorie pe o scară 
întinsă cu următoarele mărfuri şi articole : lână, brânză, unt, 
ceară, oloi, mărunţişuri, alimente făinoase, coloniale, analină, 
antichităţi, articole pentru croitorie, spirtoase, vin (en grosişti 
şi detailişti); ferărie, bere, bijuterii, broderii. librărie, dan: 
tele, coroane şi decoraţiuni artificiale, drogherie. gaz, petro- 
leu, păcură, lingerie, lumânări de ceară, de său şi de stea. 
rină ; maşini de cusut, mobile, velocipede, olării, obiecte de 
lemn. var, făină, sare etc. etic, 

Afară de aceste, evreii din judeţul nostru fac un co- 

Tom. i! | 13
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merț foarte înlins cu cherestea sau lemnării, cereale și vite. 
Pe lângă aceste evreii din judeţul nostru sunt: Hotelieri, 
expeditori, împrumutători de bani, bancheri. măcelari, mo- 
rari, Zarafi, samsâri, agenţi principali al societăţilor de asi- 
gurări, cafengii, precupeţi, contabili, antreprenori de băi, 
teatru. localuri publice, etc. etc. | 

Inchei acest capitol arătând că la 1891 după buletinul 
comercial din Galati, cu data 28 Iulie sunt în judeţ firme 
creştine 288 iar evreeşti 930. In Neamţ 196 Israelite iar în Piatra 417 tot Israelite; în cele 3 plăşi 183 ortodocşi şi 288 
evrei. - 

Asemeneu după ziarul „Emanciparea“ An. 1 1897 No. 13 arată că întregul judeţ Neamţ numără 27.653 locuitori urbani sunt 1234 firme, dintre care 930 evreeşti. 

Meseriile sau industria manuală 

Evreii se îndeletnicesc aci cu meserii din cele mai în- depărtate vremuri şi din ce în ce în o proporţie mai mare. In timpurile vechi meșteşugarii fură aduşi din ţări stră- ine și erau scutiţi de dări şi angarii. 
Aceştia se numeau liude adică scutelnic sau  posluşnic. Aceşti meseriaşi erau împărţiţi în bresle sau isnafuri, al căror şefi erau un staroste cu doui membrii aleşi în camera co- munaiă şi al cărora alegere era confirmat de departamentul interior. 
Mai fiecare 'breaslă de meseriaşi formau o deosebilă corporație cu starostele lor, căruia îi erau supuşi până la extrem. 

Ce mai veche breaslă de meşieşugari pare a fi format ciubotarii. Apoi ai croitorilor, bodnaritor etc. 
„Breslele deveniră cu timpul persoane - morale şi după Art. 15 din codica Calimach, toate aşezările breslelor se vor întări de cătră stăpânire, 
„La capitolul („Pinkesen“) d:scriu statutele acestor bresle (societăţi). 

| 
Nimenea nu putea deveni mainstru fără pozvolirea sta- rostelui breslei, trebuinu a plăti o taxă și a? se înscrie ca membru în corporaţia breslei. - |
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Numai cei însuraţi aveau dreptu! de a” deveni mainstru, 
Existenţa sinagogilor cu numele breslelor, arată şi dove- 
deşte destul declar vechimea şi existenţa acestora. 

Art 99 din regul. org: impune meşterilor noui sosiți a 
se înscrie în breasla căreia aparţine; obligând a se forma 
atâte bresle câte meserii sunt şi se exercitează în oraş; obli- 
gând pe membrii a_contribui la sarcinele breslei. 

După Manual Adm. al princip. Moldovei Tom. II No. 
476 pag. &, calfe creştine nu aveau voie a: lucra la Jidovi, 

Următoarele meserii au fost şi sunt şi astăzi exclusiv în 
mânile evreilor: Croitoria de orice fel, legătoria de cărţi, 
caldarari, căciulari, tinichijii, juvaergii, ceasornicari, covoare, 
steclari, boianiii, zugrafi, argintari, alămari, cortelieri, blă- 
nari, şepcari, bronzetari, muzicanți, filtratori de vin, măcelari, 
caretaşi, pantofari, ceprezari, opincari, sacaijii, strungaii, ta» 
pițeri, vopsitori, modiste, fotografi şi dentişti. 

Apoi evreii din judeţul nostru mai lucrează următoarele 
meserii pe o scară foarie întinsă încât ei sunt 85% iar Bo 
sunt de alte naţionalităţi, mai cu seamă nemți şi foarte 
puţini români : maşinişti, ferari, stoleri, dulgheri, armurieri, 
bărb'eri, cojocari, cofetari, brutari, curelari, cismari, dogari, 
bodnari, gravori, sculptori, lăcătuşi, mecanici, potcovari, şe- 
lari, -mindrigii, moaşe, zidari, tăetori de lemne, pitari, tipc- 
grafi. Aci trebue să notez că la anul 1876, evreii săraci iu- 
crau la munca câmpului la unul M. Orenştein posesorul de 
atunci al moşiei Cut, aproape de oraş. 

1) Această întreprindere au fucut'o în cursul mai mu'tor 
ani. Mai trebue să arăt că de câţi-va ani se văd la ridicarea 
zidirilor o mulţime de  salahori evrei. Makbalii cari fac cele 
mai grele serviciuri negustorilor sunt exclusiv numai evrei. 

De câji va ani încoace evreii au devenit și antreprenori 
de plutărie aducând plutele pe Bistriţă dela Dorna ori Broşteni, 

Aci este locul nimerit a arăta căacuma 15 17 anicom- 
pania Goetz a fost adus aci plutaşi evrei din Marmoroş cari 
lucrau şi conduceau pluiele până la Calaţi, dar cari din cauza 
că plutaşii indigeni. cari erau indignaţi de acești concurenţi, 
pe drum azvârlsu în ei cu petre, din această cauză, au fost 
nevoiţi a se întoarce în ţara lor. 

1) 1876 d-l B, Samsony şi Aizic Rabinovici a luat teren com, Torjureşti 
a lucrat pământul cu 50 evrei, ”
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Tot aci este locul să adaug că birjarii şi cătiugarii sunt 
iarăşi mai exclusiv evrei, | 

Hotelieri şi resturante sunt tot cum exclusiv evrei. 
Tipografi, afa ă de acea a judeţului sunt numai evrei, 

Cu alte cuvinte meseriile ca şi comerțul este mai exclusiv în 
activitatea evreilor. 

Industria mare 

Industria mare şi industria mică sau meşteşugurile erau 
cu totul libere pentru oricine, cum rezultă din aşeză mântul 
lui Mavrocordat al Moldovei: nu era însă permis meşteşu- 
garului evreu de a ţine caife creştine decât numai de aveau 
etate de 3% ani. 

Industria mare era în deobşte prea puţin -cultivată în Moldova şi în judeţul nostru, dar pe cât e:a se datora în parte evreilor. 
Sub domnia Turcească, oprindu-se exportul grânilor, în- cepe a se introduce pe o scară întinsă negoţul cu băuturi spirtoase, deci s'au înfiinţat pentru acest scop făbrici sau velnițe de rachiu, care în acest judeţ mai toate erau propri: etatea evreilor, 
Regulamentul organic a Princip. Moldovei cap. II, titlul Naţia Jidovească, Art. LII zice clar: «Jidovii au voie a lucra velniţi ca și cel alt norod şi cu aceaşi privi'eghiuri, învo- indu se cu stăpânii moșiilor ar în târguri nimenea ori şi cine nu este pozvolit, pentru siguranţa poliţiilor ci în depăr- tare de un sfert de ceas de oraş. | 
Aşa în Tg.-Neamţ, următorii evrei au posedat velniţe în condițiunele regulamentului: Moiel Feighcs, lancu Avram Feighes, Chaskel. răgușitul, losel Diner, Meşel luster, Meir Tupilaţer, Berel Keţoles, Zamvel Meşels, Mendel Moişoles, Leibole Calcckover, Şapse Tuţilaţer, Duved Beir, Strui Roş etc. In Piatra, au avut velniţe Burech Herş, Laba Mockel banchier, David şchiop, Avram Samoil Negru a hahamului, Leib Lişes, Leizer Rackover (Buhuşi) etc. 
Leiba Chior de aci era tovarăş la velnița din Dărmâ. neşti cu medelnicerul Gh. Albu, bunicul familiei Albu de 

  

1) Uricariul V pag. 32 şi 166,
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aci. Wlancu Leiba de aci era tovarăş la velniţa de pe moşia 
Hărţeşti cu paharnicul Cost. Vasiliu la anul 1855. 

Cât priveşte de acei cari ţineau velnițe în arendă au 
fost foarte mulţi evrei. Mai erau şi fabricanți de rachiu de 
drojde şi de perje. Aşa aci in Piatra au tost: Moise sin Ițic 
7 malai, care avea şi moara dela Frumuşica, Elie sin Marcu, 
Idel Harlăuanul, Volf Brener. Astfel de fabricanți au fost 
şi în Trg.-Neamţ etc. 

La anul 1858 Moritz B. Catz de aci înființează o  fa- 
brică de praf în comuna Tarcău d'n acest judeţ. care a durat 
până cam pe la anul 1880, (Monitor Ofic. 1 1859 :10, 204). 

2) La anul 1863 Tribunalul local a legalizat actul cu care 
Jidovul Elie şi Fişel fii lui Samuil Negru din Piatra, au vân- 
dut o'moară ce au avut o în mahalaua Mânăţei, cu locul ei 
megieşit cu velniţa lui Samuil Negru şi cu acaretele lui 
Frantz Grefiantz, vândute lui Moise sin Iosub Roş cu 5000 lei. 

In anul 1833, Carol luster fabricant de bețe pe moşia 
Petrodava a primit medalia de merit clasa | de aur, fiindcă 
producea 1 milion bețe pe zi, furnizând făbricslor de chi- 
brituri din fară. | | 

La | Octombrie 1899 s'a acordat făbricei de postav 
Abr, Lipa luster de aci, scutirea pe 15 ani al impozitelor 
cătră Stat judeţ și comună. Scutirea pe acelaş timp de plata 
taxelor vamale pentru maşinele, accesoriile etc. trebuitoare 
făbricei; asemenea şi pentru lână merinos ce va importa din 
străinătate. 

Dau aci o fidelă copie de toţi fabricanți evrei din în- 
lregul judeţ Neami de pe Monitorul Oficial din 10 Februarie 
1890 şi dările de seamă al Onor Prefecturei locale: 

Avram Lipa luster stofării de tot felul, Haim oil bere, 
Aron Griinberg săpun, Moritz Strich saponerie şi parfumerie, . 
Sirul Burich Saponar săpun, losub Frai idem, Meilich .Se- - 
galler bețe «de chibrituri, Alter Avram sumânărie şi cergi, 
Copel Catz pălării ordinare de păslă, Lupu Şor oale şi stră- 
chini, Solomon Klein !umânări de său, Burich Katz tăbăcărie, - 
Daniel Zilberman idem, Strul sin Herşcu idem, Lupu Ghel- 
bert rachiu de drojdie, Moise Cohn rolete, Alter. Baraş idem, 

1) Bulet. Ofic. An. XXIII No. t9 an, 1855, 

2) „Progresul“ laşi an. 1 1863 No, 117,
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Herşcu Copel apă gazoasă, Dr. Stein & Kohn idem, Herman 
Aizic cherestea, Dude Saponar săpun, Copel Catz piele. Lupn 
Şor oloi, Bernhard Weisman-oloi, ceară şi miere, Burech 
Katz & fiu piele, Duvid Rotman mezeluri, botegă, pastramă, 
Aron Rotman idem, Leopold Bach rolete, perii, leikel K tz 
bedinele, Daniel Daniel cerneală, Leopold Steinberg stempile 
de cauciuc, Burich Aizenberg turnătărie şi fabrică de cără- 
midă. Uşer Cohn culere şi lăzi, Moise Rozever covoare de | 
lână, Herman Şapira lumânări pentru biserică, Ițic” Berman 
rolete, Dr. Zwiebel apă gazoasă, Abramovici & Fischer pie- 
lărie. Uşer Bodner. oloi, Ițic Moise Segal « lărie, Ilie Steinberg 
idem, Id. Herşcovici & M. Avr. cherest Herşcovici & Renert A. 
idem, Griiuberg & Vigdersho. ferărie mecani-ă, Moise luster 
drojdi presate, Sirich & Măcărescu săpun, Fraţii Leiba & 
Meir luster cherestea, Surica Spiner fabrică de pălării pentru 
dame, Dr. Lupu, Fondianer & G: iinberg fabrica de Mucava 
„Aurora “, Carol Weinberg fabrica sistematică de pâine „Viaţa“, 
Ayram Zeilicovici fabrică de sobe leracotă, Moise Iusler 
spirt de bucate şi de perje, Michel Griinberg intemiatorul 
făbricei de hârtie şi mucava. Toţi din Piatra-N. 

Strul Burich Fiandra sumânăr'e. Ioil. Dubălar mesini, 
iult şi talpă. Zimer sin lancu idem, Şama Dubălar idem, David Weinfeld sumane negre şi lăi, Velvel Mo:he Şeines sumânărie, David Zandebrand ulei, Ilie Garber tăbăcărie, A- vram lțic ulei, Moise Ca'men idem, Calman Pe:oman su: mane, Bniamin Siegler sumânărie, Alter Saponar săpun, losub Qlar oale, Burich losel Wiener cărămidă, David Cal. manovici piele, Aron Feresler moară şi piuă, Duvid  Berşten 
Macher bodănele. Herşcu Berman  sumane, Avr. Moise Făl. ticineanu idem, Herş Isvoreanu idem, Ițic losubaş oloi, Lit: man Siegler & fii idem, Bercu Aizenberg sumane, losub Şnei- berg moară cu vapor. Toţi din Trg.- Neamţ. 

Moscu lacoby cherestea YV tori Neamţ. Froim Rosin vax Buhuşi, Alter Herşcovici petrol Buhuşi, Avram Lipa luster cherestea diferite tăeturi Masiacăn, ll'e Aizenberg idem Mastacăn, Michel luster spirt de bucate şi de perje Crăcoani. Herşcu Rapaport idem Uricheni, losub Snerberg măciniş de făină cu vapor Humuleşti, lden spirt de bucate Humuleşti, Dinerman &; Şapira cherestea. Farcaşa, 'A. Renert & Th. Dornescu idem Aţa Bour, Goldman & Sarfman idem Oarţu,
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Fraţii luster idem Negreşti, Michel luster & fiu cherestea Cră- 
coani. Efr. luster & Carol Nacht idem Gărcina Aizic Griinfeld 
& fiu gaz Roznov, Aron luster & lulius Agatştein cherestea 
comuna Cai, A L. luster cherestea Hangu, A. L. luster & 
lulius Agatştein cherestea, Răşca, Dornescu & Dinerman che- 
restea Tazlău, Osias Steinberg & Weintraub cherestea Almaş, 
Bacal & Co. cherestea Hangu, Michel! luster & H, Copel 
drojdie presată Crăcoani, lra Herşcovici olei Costişa, Zeilic 
$milovici cherestea Bicaz, A, Fondianer & Abruzi cherestea 
Proroca, Haim Raf cherestea Agapia, Herş Făinar cherestea 
Pângăraţi, Th. Dornescu, A. Renert & fiu şi C. Neuschlos 
Doftana. | 

La 1894 s'a înființat fabrica de lumânări de stearină 
lurist & Weiningher. ” 

Fabrica de ciorapi a D-şoarei Clara Satinover. 
La 1889 Moritz Maşinist a înființat în tovărăşie cu 

protoreu Nec. Conta fabrica de vărsătorie de metal. 
La 1870-75 Idel Zucker a avut fabrică de cerneluri, 
La 1886 Strul Dimant a avut o fabrică de cravate. 
Au „mai fost făbricele : de săpun a d-lui Aizic Wechsler, 

de bere a d-lui Chaim Schwaftz etc. 
D-l S. Semo fu tovarăş la marea fabrică de cherestea 

„Moldova“ din Piatra. | E 
H. Goldştein fu tovarăş la marea moară sistematică 

„Doamna“ tot de aci. 
Tipografi în Piatra:: lacob Copel, Samoil Goldner şi 

Leopold Steinberg. 
Fabricanţi de crupe : Elie Schwartz, Pascal Crupar etc. 

" Filtratori de vin sunt ; Elie Eisohn, Volt Brener, Lupu 
Lang etc, 

Abreimel Fondianu avea cariere de piatră la Tarcău. 
In fine şi ramura industriei este condusă mai de evrei. 

Moșii în arendă 

Dreptul de a lua moșii în arendă sau cum se chema 
pe atunci de a cumpăra moşiile cu anul nu era nimeni 
oprit pâvă la începutul acestui secol, adică la 1804 Vodă 
Moruz prin ordinul său cătră ispravnicii ţărei interzice 
evreilor acest drept. Ş | 

In mod formal sub Calimach Vodă evreii sunt iar a-
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rendaşi de moșii. In timpul ocupaţiei Ruse dela 1830-35 
evreii iarăşi sunt opriţi a ţine moşii in arendă, Aceste 
nepozvoliri nu durară mult timp. 

Ca să arăt pe toli arendaşii de moşii este imposibil, totuşi voi arăta numai pe câţiva: . 
La anul 1850 Avram sin lancu a ținut. în arendă moșia Păstrăveni dela Domnița Elena Sturza. 

" ALa 1859 Moise: Hanganu a ţinut moşia Roznov, im- posesuit dela Maior Gh. Roset Roznovanu. 
3 La 1861 Avram sin David a ținut moșia Sarata, dela Iconom Gh. Vasiliu, 

va 1858 Nute și loil Engenberg a ţinut moșia lBor- leşti cu velniţa din Nichit. 

Strul Țelnicker (Sildh:us) a fost tovarăş la arende de moșii-cu colonelul lorgu Rosnovanu şi medelnicerul Nec. Albu. 

Moise Lazarovici a ţinut moşia și velnița Căciuleşti a lui Rosei Bâlănescu. 
x Abr: Lipa luster, Herşcu Copel, Peiscch Pascal, au ținut moşiile Dărmăneşti, Dobreni ete, 

lancu Leib Şarf, $miel Pascal, Mechel luster au ţinut moșiile Crăcoani, Oşlobeni etc. 
Aci este locul de arătat că mai mulți posesori de moşii evrei au avut herghelii de vite cornule în velniţe şi mii de oi. Intre aceştia se desting: Mtir Kreimer (Piatra), Şmil Herşcovici (Roznov), Herş Rapaport (Ţibu- cani) etc. | 

$mil Dobrener și Leibiş der milichdiker aveau oile lor câte 5-600. 

  

1) Monit. Foia Sătească XII 18:0 No. 22, 
2) Adaus Bulet. Ofic, 1839 No, 52, 
3) Monitor Otic Il laşi 1861 No, 152, 
4) B et, Ofic, 1858 No. 62,
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Moșii de veci 

DUn vechiu obicei al pământului oprea evreilor 
dreptul de a cumpăra 2 mo ii. 

lată lista moșiilor diu acest judeţ ce aparţin evreilor: 
Moşia Petrodava proprietatea d-lui Michel luster. Țibucani 
(3000 fălci) aparţine bancherului Sirul Ch. Daniel din Iaşi. 
Apoi moşiile: Neguieşti, Sarata şi Movila ruptă aparține 
fraţilor Veisengiiin din lași. Herș Rapapurt are moşia 
Hărţc şti: 

Anuarul Statistic a! României Ministerul Finanselor Bucureşti 
1904 Imp. Statului.—pag. 222. | 

Numărul meseriașilor 1902 

Jud. Neamţ. Total meseriașilor, calfelor și ucenicilor. 
Com. rurale și urbane 2508 din care evrei 1072. 

Pag. 239. Cap. III Băcani oraşul Piatra 17 evrei pa- 
lentari proporția 51 evrei. | 

Bârbieri 125 români şi 15 evrei, proporția vrei 270. 
Blănari numai 3 evrei proporţia 83%. 
Birjari 7 români 35 evrei , 49 , 
Bagasieri numai 25 evrei , 17, 
Brutari | străini şi 2 evrei , 54, 
Cafegii 1 străin. l rom. şi Devrei „ 44 » 
Comisionari numai Îl evrei „ 66 , 
Ceasormcari numai 4 evrei  , 89 » 
Cojocari 4 sirâini şi5 evrei , 66, | 
Cărciumari 5 români şi 32 evrei proporţia 65e/: 
Dori medici 8 români şi 4 evrei n » 
Comercţi. făină numai 12 evrei ?  „ 78 , 

ie a | iei i că din 1) Anatoroua No. 3566 din 28 lunie a logoieţiei cu rezoluția Domneas- 
28 lzmig 1875 zice că Armenii şi Jidovii după $ 1430 cod, civ. sunt opriţi a cui 
păra moşii de veci, (Adunare Compl. Aşez, Jud. i! laşi Cod. Pastia 1856 pag. 64 

„42, , , 
cap î3) Țirculara logoieţiei din 11 Martie 1843 subt No. 1403 prin care au- îm- 
aa A Ș Ă i i întări vânzări de vii şi te- ărtişit Trib inalelor închierea sfatului de a nu se mai in 

renuii (mcşii) pe numele Jidovilor (Adunure ofis. şi desleg. Hasras pag, 278).
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Fer—ferar 2 români, 4 străini şi 12 evrei proporția 73%. 
Comerţ de lemne | rom ,1 străin șil4evrei „ 69, 
Măcelari 3 români şi 10 evrei „ 43, 
Galantieri numai 3 evrei „87, 
Gazari numai 3 evrei „ 9%, 
Flaine croitori 3 români şi 39 evrei n 87p 
Fotelieri | străin şi 2 evrei - „60, 
Cismari 6 români şi 31 evrei 63, 
Tâmplari. (lemnari) 4 români, 3 străini Şi 12 evrei 

proporția 72% evrei. 

Voi vorbi acuma şi de ramura comerțului de zutun 
din acest judeţ fiind în anii 1866, 1867, 1868 și 1869 ca 
Regia sub stăpânirea Statului, care libera brevete, atât debitanţilor din comunele urbane cât şi celor din comu= nele rurale. In acest timp brevetanţii trebueau să-și apro- vizioneze tutunul trebuitor numai dela Regie sau mai bine zis depositul Districtului Neamţ, contrar acel tutun era confiscat iar contravenientul era dat şi judecăţei. 
„lată copia unui asemenea Proces-Verbal de contra: bandă din 1866: | 

MINISTERIUL DE FINANS Marca țărei Model No. 42 
" Regia Tutunului etc. . Anul 1966 Dc positul Distr. Neamţ „Luna Ianuarie 22 

Oraşul Piatra 
No, 7? 

"Proces Verbalu 
al 

JURILORU . 

Subsemnaţii ce coinpun juriul instituitu pe lângă de- positul de tutun din orașu Piatra, astăzi la 22 Ghenar anul una mie opt sute șease zeci şi șease, procedând la esami- narea tutun indigen luat contrabandu dela evreul Ițic Şild- haus din oraș Piatra, ce s'a trimes la acest deposit de D-l 
1) Dosar No, 4/1867 Comis. de expertiză, (Dosar posesia mea AUTORUL),
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Prefectu Neamţu, cu adresa No. 533, am constatat că este 
de calitate notată pe contra pagină şi în cătime acolo a- 
rătaţi subscrișii dar, făcând estimaţiunea cuvenită declarăm 
că, totala cantilate, valorează suma înlreagă de lei treizeci. 
precum s'a specificata în dosul acestui, unde am subscris 
asemene. - 

__ Acest proces verbalu s'a închieatu în număr întreitu, 
din care unulu spre a se înainta la Adm. Centr. a Regiei 
Tutunului ; aliulu spre a se depune în cancelaria depos. 
respectiv şi cel de al treilea s'a predat doveditorilor de 
Casier şi Prefect de Neamţu. Sa 

“Iscăliţii membrii juriului: fRose/ii, Palade P. D. 
Şoarec, Haim Kaufman, (părintele meu), Avram  Tutungiu 
și Leiba Rotenştein. ă 

  

In anul 1867 brevetanţii de tutun din Piatra cer înoi: 
rea brevetelor. 

lată copia cererei: 

Brevetanţii de tutun evrei din Piatra, prezintă case- 
riei de Neamţ brevetele şi declurațiunele vechi, cerând 
înoirea lor conform Jurnalului din 5 Sept. a. c. Aceasta 
pentru a putea exercila acest comerţ înainte. 

Domnule Casier, 

Anexat cu Onor presentăm Dv. atât brevetele noastre . 
cât şi declaraţiunea prin care cerem a ni se elibera bre- 
veie după disposiţiunele Jurnalului din 5 Septembrie. 

Și vă rugăm D le casier să bine voiţi a face ca prin 
mijlocirele ce aveţi să ni se elibereze câte un brevet 
pentru exercilarea comerțu ui de tutun în oraşul Piatra. 

N 1867 Oct, 23 
Subscrişii : Ghedale sin Ilie, 2FHaim Kaufman, Leiba 

Rotenştein, Bercu Schwartz, FHerş Goldner. 

D-sale 
D-lui Casier Distr. Neamţ. 

1) Adm, Financ. Neamţu. Dosarul No. 3 din 1667. Avizarea la clasa pe de- 
bitanţii după moditic. întroduse la 1 Oct. 1867, Posesia mea AUTORUL, - 

2) Părintele meu, .
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In anul 1868 brevetantul trebuea a face cerere şi de- 
pune banii tătunului ce luau la depozitul casieriei. Această 
regulă era în toţi anii. | 

| lată copia = 
Sau încasat cu recepisa No. 1234 lei 555 bani 81 

subscris Casierul, 

) Domnule Casier! 

Pe temeiul brevetului ce păstrez dela Minister, vă 
rog să bine voiţi a-mi elibera o sumă tutun, calitate ce 

mai jos arată, depunând tot a- 
cuma şi banii costului sau în suma 
de 555 lei 81 bani, pentru care 
vă rog a mi elibera cuvenită fac- 
tură pentru debitul meu pe lunele 
Marte, April şi Maiu. 

Bine voiţi vă rog D-le Casier 
a primi încredințare prolundului 
meu respect. 

1868 luni 1, 

  

Haim Kaufman 
Haim Kaufman 

        

Okale Dramuri | Lei Bani 

18— 250 Totun saca tota] 950=— 81 2— — Persician calit.] , 25=— — 

81 Total: 555— Monedă şi No. | 
27 Napoleoni total: 540*=CQ 

1 Carboyă , 4—00 
1 lcosar » 4—44 

11 Sorocovăţi a 20 Kopeici 7-—37 

Total 555=—81 

D-sale 
| D-lui Casier Gen. și Şef Depozitului Neamţ 

1) Dosarul No. 10 din an, 1868 Declaraţiil itanţii i cer tutunuri, Posesia mea AUTORUL. „ebillor cu care Debitanții, brevetati
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iată și copia unui asemenea brevet: 

ROMANIA Bucureşti lan. 15 an 1969 
- Marca Ţărei 

Ministeriul Financelor 
Direcţiunea Regiei Tutunului 

Serviclu!l regiei Tutunurilor 

Wo. SI3 _ 

» Brevetu 

Noi Ministru secreiar de Siat la departamentul finan- celor, conform legei din 31 Maiu 1868 Şi regulamentului din 26 lulie 1868 coucedăm dreptul de debitant pentru 
vânzarea de tulun, cigări şi tabac D-lui 2 Haim Kaufman 
şezător în comuna Piatra din strada Principală No. 53 ju- 
deţul Neamţu, care s'a regulat între debitanţii tutungii de 
clasa a treia a gradului al doilea cu debit lunar de câte 
lei noi două sute, şi care este obligat ca, dela 10 ale lunei 
August anul 1368 de când a început a esercita acest co- 
merciu, să se conforme întru: toate disposițiunelor legei 
şi regulamentului special. 

p. Ministru, M Kostiescu 

Directorul, P. Marcolescu 

lată şi felul “tutunului şi preţul după Publicaţiunea Mi- 
nisteriului Financilor No. 11974 din 23/4 Martie 1865 : 

Oca tutun Turcesc Bocea laca 38 lei. Oca tutun Tur- 
cesc Bocea Orta 28 lei, Turcesc Boccea Chiîr 22 lei oca. 
Turcesc Persicean și Basma era 3 calităţi a 16, 14 şi 10. 
lei oca. Tutun Românesc din semânţa Turcească era 3 
calități 12. 9 şi 7 lei oca iar semânţa indigenă era 3 cali- 

1 Originalul este în posesia mea, AUTORUL. | 
2) Părintele meu, .
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lăți a 7, 4 şi 2 lei oca. Suta de ţigări numite havana era 
2 calităţi a 60 şi 27 lei. Diverse a 13 lei suta iar Indigene * 
2 calităţi a 7 și 5 lei suta. Acuma Tabacul (tutunul) 1 ocă 
numit Carot 2 calităţi a 38 şi 25 lei apoi tulun numit 
Ceam 38 lei oca, tutun numit Schet 32 lei oca iar indigen 
2 calități a 8 şi 3 lei oca. 

Camera de Comerţ | 

Camera de Comerţ este o instituţiune veche, creală 
înaintea anului 1860 dar din cauza emancipărei, evreii 
n'au luat parte la ea. i 

De abia în anul 1885 figurează ca alegători aşa zişii 
dreptari din acest judeţ. 

Dau lista alegătorilor eligibili din anul 1899 pentru 
Camera de Comert din acest ţinut; Aron Carpen, Moise 
Roşcovici Urbea Piatra. Comuna  Mastacău Haim sin 
Haim. Comuna Bistricioara Marcu Cepriza şi Simon 
Haim, Comuna Călugăreni B. Cantar. Comuna Căciuleşti 
Gherş Avram Nute. Comuna Crăcoani M. luster. Co 
muna Dochia Ancel Griinşteia. Comuna Doamna Bercu 
Herşcu, Comuna Galu Michel luster şi B. Cantar. Comuna 
Girov Simon losub, Leizer Barba Lată. Comuna Hangu 
Hascal Covrigar. Comuna Bâlţătești Moise lancovici şi 
Comuna Mărgineni H. Rapaport. 

Dela 1920 adică de când toţi evreii români au fost 
emancipaţi, dela această dată negustorii evrei i-au parte 
activă în Camera de Comerţ, fzcând parte ca alesători, 
tiind aleşi şi ca membri în comitet. . | 

Evrei ca alegători sunt chemaţi la întruniri, constă 
tuiri, la şedinţe extraordinare în sala consiliului judeţian. 
Intre cei care chiamă la aceste sunt D-nii G, V. Măcă. rescu, S. Diimer, C. T. Dimitriu şi Aron B. Katz (1923), 

In anul 1926 pentru alegerea Camerei de Comerţ s'au prezentat două Iste 1) S Ghelbrrg şi 1. Luca divers”, C. T. Dimitriu farmacist. bânci N. Al. Guranda (Directorul băncei Petrodava) și Sigmund Herşcovici. Industria : Spiru Lalu, Albert Abeles, Michel Stern şi S. Beral. Industria
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lemnului: G. V. Măcărescu, Aron luster, Natan luster. şi Gh. Adamescu. Dl Nicu loaniu candidează ca indepen- dent. Lista guvernamentală : Categoria | alimente d-nii: Carol Weinberg și Nec. Maxim din partea Siatului Ne- gustoresc. Categoria Il-a îmbrăcăminte D. Davidovici. Ca- tegoria IIl-a diverse Ed, Holban. Categoria IV-a bănci: A. Renert şi loan Georgescu. Categoria V comerțul mic d nii. 
loil Gherşin şi L. Stern farmacist Trg.-Neamţ. Categoria VI-a Industria lemnului Victor Isăcescu, Gh. Lalu, Iulius Agstştein, D. Dobreanu şi S. Drimer. Categoria VIl-a di= verse industrii d-nii Gh. Isăcescu, C. Manoliu, Carol Ber- man şi N. Dusescu dela Neamţ. Categoria VIII-a Industria mică d-nii N. Calmuschi și Ulise Ionescu. 

Este de notat că în luna lunie âcel an, pentru îndepli- nirea formalităţilor alegerii şi constituirei, sa numit o co- 
misiune interimară compusă din D-nii: Victor Isăcescu, Iulius Agatstein, Conrad Reis, Ed. Holban, Carol Berman, Ulise Ionescu, A. Renert, Dr, 1. Klarfeld, Nec. Maxim şi L. Stern. - 

De reuşit la această alegere a Camerei de Comerţ, a reuşit lista d-lui Carol Weinberg, Sigmund  Herșcovici, A. Renert. Iulius Agatştein, S. Drimer şi Carol Berman 
astfel - Categoria l-a Weinterg, illa D. Davidovici, cate- goria IV Sigmund Herşcovici, categoria V Leon Stern (Neamţ) şi loil Gherşin, categoria VI Ialius Agatştein, S$. Drimer, categoria VII Carol Berman şi L. Silvianu. m 

In anul 1927 Camera de Comerţ şi Industrie Piaira-N. 
era alcătuită astfel: Comizetul de Direcţie N. Calmuschi 
preşedinte, Iulius Agatștein vice-preşed., secţia industrială 
Carol Weinberg vice-președ., secția comercială loan Geor- 
gescu Minister de industrie şi Comerţ și N, N. Pleşescu 
secretar. 

Consiliul de Administraţie 
Membrii secfia comercială : Ed. Holban, D. Davido. | 

vici, Sigmund Herşcovici şi Nec. Mazim Piatra-N., Leon 
Stern Trg.-Neamţ. 

Secția industrială : V. Isăcescu, Gh. Lalu, Gh. Isăcescu, 
C. Manoliu, L. Silvianu, Ulise lonescu, Carol Berman, $.
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Drimer, Piatra-N., D. Dobreanu Tulgheș şi N. Dusescu 
Trg.-Neamţ. Aa 

Membrii de drept: Gr. Georgescu directorul băncei 
Naţionale, Sim. Scutărescu delegat Federala Al. cel Bun, 

„Pr. Şt, Romanescu Camera Agrară toţi din Piatra-N. 
Membrii corespondenţi: C. T. Dimitriu farmacist, N. 

Guranda. A. Renert proprietari toți din Piatra-N., Dumi- 
trescu Inginer soc. Coop. Tarcău, Conrad Reis directorul 
făbricei de postav Buhuși, Gh. Lubinischi Inspect. soc. A- 
nonime „Goetz“. 

Censori: V. Soroceanu deleg. Camerei de Comerţ și 
Industrie, M. Georgescu Adm. Financiar, delegat Minist. 
de Finanţe, D. Botez experi comptabil deleg. Un. Camerei 
de Comerţ şi Industrie "Bucureşti. Comisarul guvernului 
Gh. lonescu Piatra-N. 

Consiliul Camerei având în vedere răspunsul Uniunei 
Camerilor de Comerţ şi ladustrie, primit cu adresa No. 
3267/9527, cooptează ca_ consilier în locul defunctului oil 

 Gherşin pe dl A. Aronovici din Piatra-N., la secția comer- 
cială, comerţ mic, categoria V-a. 

„In anul 1929 luna Martie s'a constituit noua comisie 
interimară a Camerei de Comerţ alcătuit astiel: loan 
Georgescu președ , Sigmund Herşcovici vice preşed. 

in consiliul județian fac parte d-l Gică Măcărescu, 
Victor Isăcescu, Nec. Maxim, S. Drimer, D. Leibovici, 
Leon Rozenzweig şi G. T. Dingiiriu. . 

In 4 April 1922 s'a constituit în Piatra Clubul Indus: 
trial sub preşed. d-lui Ionel Diaconescu iar ca vice-preşed. 
dl Albert Abeles. 

In anul 1923 comitetul clubului comercial a rămas 
tot cel vechiu numai cooptându-se pe d-nii 1. Brikman, 
Nicu Weisman, D. M. Abramovici şi M. Leibovici. 

Tot în acel an cercul comercial a ales ca preşedinle 
pe Avram Rubin. 

In anul 1925 s'a pus bazele clubului „Infrăţirea“ până la alegerea comitetului s'a ales pe dl Ițic Zilberbuş. 
Tot în anul 1925 în 7 lanuarie. a avut loc la cercul comercial de aci alegerea unui nou comitet. Au tost două liste 1) în frunte cu Michel Rorlich, M. D. Segal, Filip Bandel, Isac Făinar, H. Herşcovici, loset Gartenberg, Lipa
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Caiz, Gherşin Catz iar lista a II-a îu frunte cu Nicu Weis. 
man, care a întrunit majoritatea voturilor şi care fu a= 
probată ca bun aleasă şi care se compune din d-nii : Nicu 
Weisman, Strul Făinar, Lipa Zeilig, S. H. Leibovici. C. 
Fridman, Lupu Ziimer, M, Gutman, Zigu kKreimer, C. 
Tarcuanu şi Burich Abramovici. 

Sfatul Negustoresc 
Inființarea 

In 16 lulie anul 1916 avu loco întrunire în localul clu- 
bului forestier, a tuturor negustorilor de toate branşele: 
sub președ. d lui Gh. lonescu Pleșea. 

D-l A. Brociner, preşedintele statului Negustoresc din 
laşi, după ce dete a înţelege adunărei că este strict nece= 
sar a se înființa şi aci o secţie a Sfatului Negustorec, dând 
toate lămuririle necesare, îndemnând pe negustorii a se 
înscrie pentru binele lor și a înfiinţa şi aci secţia Sfatului 
Negustoresc şi fiind uniţi îşi vor revendica drepturile lor 
negustoreşli. 

Cei prezenţi au acceptat, înscriindu-se următoarele 
persoane: Gh. I. Ionescu Pleşea, George Grefiens, Solomon 
Drimer, Alecu Lazariu, D. Stambler, ilie Săvescu, A. Wei- 
ningher, Gh. Adamescu, Carol Weinberg, A: B. Catz, N. 
Schwariz, Leon Rozenzweig, M. Weinrauch, Leon Catz, 

„Heinich  Weinberg, M. Roşcovici, D. Leibovici, Samy 
Colbeci și alții. 

Mercuri a avut loc o nouă întrunire, prezidată de 
d-l George Grefians, alegându-se următorul comitet; Pre- 
şedinte d=l Gh, Ionescu Pleşea, vice-preşedinţi D-ni Ge- 
orge Grelians, llie Săvescu, Carol Weinberg casier, dl 
Solomon Drimer. Secretari D-nii S. Simşenshon, A. Rubin. 
Bibliotecar d-l Leon. I. Catz. Membrii D-nii: Alecu Lazariu, 
D. Stambler, Gh. Adamescu, A. Weiningher, |. K. Katz, 
Nută Schwartz, A. Weintraub şi Leon Rosenzwe g. 

Alegerea a fost aclamată cu aplauze. 

D-l Brociner a anunţat că Duminică 7 August va 
veni aci însoţit cu D-nii Th. Jelea, preşed. Camerei de 
Tom, | 1
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Comerţ din laşi şi cu reprezentanţii Sfatului Negustoresc 
din mai multe oraşe, când va fi o mare întrunire publică. 

În anul 1918 cărciumarii din' localitate au intervenit 
pentru obţinerea de 60.000 litri vin, prin delegaţi D nii: 
Nec. Maxim, M. Feder, M. L. Catz, şi Lazarovici, obținând 
promisiunea d-lui Colone! Rădulescu, directorul alimentă- 
rei, ceeace sa aprobat şi primit prin delegaţi. Toate a- 
ceste prin stăruința Sfatului Negustoresc: 

Tot în acest an conform ordinului No. 61214/918 al 
Ministerului de Finanţe, conform slăruinţelor Sfatului Ne- 
gustoresc s'au des-his crăşmele în ziua de 14 April acest 
an. În anul 1919 s'a înființat Banca Negustorească sau 
mai bine zis cBansa Sfatului Negustoresc». 

In 16 Aprilie 1920 a avut loc o mare întrunire a ne= 
gustorilor în sala Hotelului Continentel al căruia moțiune 
a fost: i | 

Noi comercianții din toate branşele din Piatra-N. în. trunindu-ne astăzi 16 April in sala Hotelului Continental, 
văzând nexaţiunele. fără sfârşit ce avem de îndurat din 
cauza dificultăţei şi elasticităţei decretelor legi, contra spe- culei; considerând ca în loc de a se urmării adevărații 
speculanți şi se înscenează în continu procese pentru a- bateri fictive contra legei, nonă comercianților vechi. şi cinstiţi. Implorăm pe d=i Prefect al judeţului casă ia mă surile ce va găsi de cuviință pentru curmareă răului. 

Tot odată pentru cazul că nu vom putea obținea  sa- tisfacerea dreptelor” noastre cereri, hotărăm să închidem cu toţii magazinele noastre. Urmează iscăliturile. 
in ziua de 29 August.tot acest an a avut loc o mare întrunire a sfatului Negustoresc în localul sfatului din B-dul Costinescu sub “președinția d-lui Caro/ Weinberg, asistat de d-l Ne. Maxim secretar. 
Negustorii: au fost foarte alarmaţi de anunţarea so- sirei. controlului mili:ar, pentru care sa fost trimis o de- legaţie a sfatului la d-l Prim Ministru, care a hotărât ca controlul militar să se facă numai în asistența anui de- legat al sfatului... - 
Controlul să se facă numai acolo, unde vor fi plângeri. „Dl preşedinte mai comunică ca spre a preîntimpina neajunsurile create adevăraţilor negustori. Secţiunele sfa- -
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lului Piatra-N., Băcău, Roman, lași Fălticeni, Botoşani şi 
Dorohoi au stabilit o înțelegere de deplină solidaritate, 
spre a pune negustorii-la adăpost de orice vexaţiuni. 

In ziua de 17 Octombrie tot în anul 1920 avu loc 
marele Meeting, 

lată chemarea: 

„Sfatul Negustoresc* din Piatra-Neamţ 
Sediul Str. AL, Cel Bun No. 11—Biuroul Sir. L, Catargi 26 

  

Soc. pentru apărarea intereselor Comerciale şi ludustriale 
  

Persoană morală şi juridică 

Recunoscută de Guvern prin Decretul-Regai No. 1793 din 27 Aprilie 1914 
Monitorul_Ofictai No. 19 

Sediul Central: Bucureşti 
Calea Victoriei 60, Pasagiul Imobiliara, Scara A. Etajul | 

43 Secţiuni în ţară 

No. 239 _ a Piatra-N. 17 Octombrie 1920 -. 

  

  

  

  

Fraţi Negustori! | 

Inchideţi prăvăliile cu o oră înainte şi veniţi cu toţi la 
Marele Meeting ce va avea loc în Sala Teatrului Duminică 
17 Octombrie 192) ora 3 p.m. 

* Acei ce vor să întimpine oaspeţii noştrii, să vie la 2 
p. m. la gară, de unde în corpore vom merge spre Sala 
Teatrului să ascultăm conducătorii Sfatului. Vor lua cuvântul : 

D-l Senator Spirea Gheorghiu, preşedintele Sfatului din 
Bucureşti. 

D-l G. Florescu droghist, preşedintele Sfatului şi preşe-: 
dintele Camerei de Comerţ din Bacău, 

D-l Ozias Herşcovici industriaș, vice preşedintele Ca- . 
merei de Comerţ şi vice preşedinlele Sfatului din Bacău, 

D-l 1. G. Profiru avocat şi membru onorific al Sfatului 
din Bacău, 

D-l Isidor Bring industriaş, preşed. Sfatului din Roman. 
D-l Carol Weinbzrg comerciant, preşed. Sfatului din Piatra. 
D-l Gavril Loghin comerciant, preşedintele Sfatului din 

Fălticeni. 
Nici un negustor să nu lipsească dela această grandioasă 

maiifestaţie de solidaritate. îCu salutări colegiale 
Comitetul Sfatalui Negustoresc Piatra- A,
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La 5 Decembrie 1920 Sfatul Negustoresc secţia Piatra N. 
No. 234 convocă negustorii la ordinea zilei fiind 1) Legea 
contra speculei. 2) Controlul civil militar. 3) Lansarea băncei 
negustoreşti şi 4) Comunicări importante dela centrale, Pre- 
şedinte Carol Weinberg. Secretar general N. V. Maxim. 

Pentru 2 Aprilie 1921 sfatul negustoresc de aci cheamă 
negustorii şi industriaşii la o consfătuire, spre a găsi mij- 
loace ca proectul de lege zis pentru /nfrânarea speculei să 
nu fie votat de corpurile legiuitoare, 

Sfatul negustoresc local face apel către fraţi negustori 
în 23 lanuarie 1922 No, 438 Preşedintele Carol Weinberg 
şi Secretar Nec. Maxim ca să vie la secție şi să acopere cu 
semnăturile lor adresa de omagii ce se va expedia luptăto- 
rilor dela centru, unde este mare sărbătoare pentru alegerea 
d-lui fagi Tudorache ales ca Preşedintele Camerei de Co- 
merţ din capitală. 

Tot în anul 1922 luna Februarie 25 zile comitetul sfa- 
tului negustoresc secţia Piatra No. 452 chiamă pe toţi fraţii 
negustori la sfat contra plata taxelor globale, spor de preţ la lumina electrică, toate suplimentare şi unu la sută asupra cifrelor de afaceri. 

Comitetul sfatului negustoresc de aci cheamă pe membri în ziua de 26 Aprilie 1922 pentru legea speculei, 
Pentru 10 Mai tot 1922 sfatul negustoresc secţia Piatra-N. No. 461 comitetul convoacă pe toți membri sfatului, inzis- tent rugaţi a veni la şedinţă la ordinea zilei fiiind următoa- rele : 1) Instrucţiuni privitoare la ținerea registrelor şi cifra de afaceri. 2) Evitarea amenzilor fiscale. 3) Condamnarea unui negustor la 6 luni zi o zi în baza legei contra speculei. 4) Diferite chestiuni importante, 
In ziua de 8 Ianuarie 1923 a avut loc în sediul sfatului „ negustoresc o consfătuire a sfatului. D] Preşedinte Carol Weinberg combate legea fiscală şi legea speculei. 
Pentru alegerea Camerei de Comerţ D-sa este de ideie ca sfatul să întocmească lista. 
DI Măcărescu combate unele vederi a d lui Preşedinte Carol Weinberg şi-l roagă să rămâie liniştit la postul său, lucrând înainte pentru nevoile negustorilor, 
D-l Pşepelinschi şi Leon Mrejeru deputaţi dau explicaţii cu privire la legea fiscului, asigurând pe, negustorii de  bu-
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nele intenţii ce are partidul liberal pentru clasa negustorească. 
Aci fiind locul de a vorbi şi de întrunirea comercianților şi 
industriaşilor la clubul Industrial ce avu loc la 8 Ianuarie a- 
cest an 1923, pentru a se consfătui pentru alegerea Camerei 
de Comerţ,-—la acest apel a răspuns D-nii : Spiru D. Lalu, 
George Lalu, G. V. Măcărescu, Leon Pşepelinschi, S. Drimer, 
Dimitriu farmacist, Arthur Griinberg, Matias Eisicovici, A. 
Rubin, |. Brikman. M. ÎI. lpcar, loan Luca, Cost. Vasiliu, 
B. Eizenberg, Dr, Palade, Rubin Soifer, Leon Rosenzweig, 
C. Weinberg, M. Semo, B. K, Engelbarg, A. Toncu. M. 

  

    

  

  

83 (E D-l5Carol Weinberg 
Rorlich, Nisel Rotman, Albert Abeles, P. Chihaia, Leon 
Katz, etc. etc. Au vorbit D nii: Palade care deschide întru. 
nirea, apoi vorbesc D-nii Măcărescu, Pşepelinschi, Leon Ro- 
senzweig. D-l Măcărescu propune a se convoca o mare în= 
trunire publică şi a se decide pentru binele ubştesc. 

Pentru ziua de 23 Mai acesti an sfatul negustoresc secţia 
Piatra-N. face chemare pentru legea înfrânarea speculei, li- 
bertatea comerţului, care se votează acuma de corpurile 
legiutoare. Învită pe toţi negustorii la o mare întrunire, spre 

„a evita votarea legiior vexatoare contra comerţului. 
Tot în acest an sfatul negustoresc, secţia Piatra-N. cu
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ocazia înapoierei bravului nostrufRegiment No. 15 Răsboeni, 
sfatul lansează următorul apel : 

SFATUL NEGUSTORIESC 
Secţia Piatra-Neamţ 
  
  

Frați negustori! 

Interesele apărărei naţionale au dictat în anii 1921 1993 
ca vitejii Regimentului Războeni No. 15 să străjuiască pe 
malul iWistrului. 

După o lipsă de doi ani mândra noastră armată revine 
în mijlocul nostru astăzi 

Sămbâtă 17 crt. ora 10 a. m. Spre a cinsti aşa cum se 
cuvine eroii noştrii, vă rugăm să închideți prăvălule şi îme 
brăcând haina de sărbătoare să întâmpinăm cu toţii la gară 
brava noastră armată, 

Cu inima voioasă şi cu toată dragostea, să aclamăm pe 
demnii feciori ai ţărei, cari sub cutele mândrului drapel Ro- 
mânesc, au restabilit în ţinuturile dezrobite liniştea şi sigu- 
ranţa fraţilor noştrii, 

Purtător al vitejiei strămoşilor Romani, dorobanţul din 
ținutul Plăeşilor, a cinstit numele de Român prin fapte g!o- 
rioase şi acțiuni de civilizaţie acolo unde bântuia molima a- 
narchică. 

Ginste soldatului Român. 
Trăiască armata Română, scutul nostru al tuturor. 

Preşedinte, Carol Weinberg. 
Secretâr, N. Maxim 

No. 682 Piatra=N, 17 Noembrie 1923, 

  

— 

In anul 1923 sfatul negustoresc recomandă membrilor 
săi a se abona la societatea «/Fiducitatea» fiind în interesul cetăţenilor pentru paza avutului lor. 

In anul 1925 a avut loc o întrunire a comercianților lo- cali. D-l Preşedinte Carol Weinberg în numele sfatului” pe-
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gusteresc a relevat necesitatea organizărei negustorilor. S'a 
instituit un comitet provizor. Sa ales 3 reprezentanti. ai 
sfatului în comisiunea Jo'ntului, în persoanelor D-lor; Carol 
Weinberg, Beril Krigler, şi Mayer Chascalovici, care comisi- 
une are de scop refacerea negustorilor ruinați în timpul răz- 
boiului. 

9 

Lista făbricelor actuale din jud. N-amj care aparția Evreilor. 

Făbrici de Cherestea 

Soc. Anonimă, fosta Leib luster & fiu. Reprez. firma, 
Nathan luster, P utra-N, 

Davidovici-Beral soc. în Nume Colectiv Piatra-N.. 
David Rabitza fabrica de cherestea Piatra-N. 
Friderick Davidovici fabrica de cherestea „Carpaţi“ 

Soc. Anonimă Piatra-N. 
Fabricu de cherestea „Cernegura“ Soc. Anonimă Nicu 

Ioaniu, Albert Abeles şi Samy Colbeci Piatra-N. 
Soc. Anonimă „Şmilovitz” comuna Corbu (Tulgheș). 
Max Haimovici fabrica de cherestea şi parchete co- 

muna Roznov. 
L. Weinberg tabrică de cherestea şi moară cu aburi 

comuna Roznov. 
Fabrica de cherestea „Unirea“ Soc. în Nume Colectiv 

“Roznov Frafii Froim . şi Moise Braunştein. 
Fabrica de cherestea So. Flolingher Trg.-Neami. 

Fabrică de cherestea Ruchla şi Flaim Dorneanu Soc 
în Nume Colectiv comuna Roznov. 

Fabrica de cherestea Sulim L. Burăch şi Th. FHoro- 
witz Soc. în Nume Colecliv comuna Podoleni. 

Mori 

Fabrica sistematică de pâine și moară sistematică 
Piatra-N, Aron Z. luster şi fii. Societate Anonimă. 

Moară fosta Leib lusfer & fiu Soc. Anonimă Piatra-N, 
Moara Davidovici & Beral Soc. în Nume Colectiv 

cherestea şi moară Piatra-N.
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Moara David Rabitza cherestea şi moară PiatranN, Moara Pitaru 1. David Piatra-N. Moara Negru Haim cu benzină Piatra-N. Mo ra Adolf I. Zomer comuna Bălănești. "Moara Margulies Foişie Bubuşi. Moara Misel luster Trg.- Neamţ. Moara /eita A. Moise comuna Rediu. Moara Zamvel Siegler moară şi teasc de oloi Trg..Neamţ. Moara Siegier Litman idem 1Trg.:.Neamţ. Moara Pincu Ițic Avram idem comuna Ceneral Anghelescu. 

Bere 

Fabrica .de Bere (glucoză) „Zimca* Societate Anonimă Piatra-N. 

Fabrica de Oale 
Feingold Mendel (oale, dogărie şi var) Piatra-N, Segal M. Isac idem. | 

Fabrica de lumânări 
Saponaru Mendel fabrică de ijumânări Buhuşi. 

Fabrica de Postav 
Lupu Eliser fabrică de suman Trg.- Neamţ. Fleinrich M. 1 şi Heinrich Nathan fabrică de ştofuri Trg -Neamţ. Fabrica de postav Buhuşi care are majoritatea acţionariler evrei. | 

Fabrica de Petrol 
Carol FHaimshon (Ratinerie de petrol) com. Costişa. 

Fabrica de Perii 
„Soc. Anonimă pentru industria de lemnării şi perii Leopold Bach Piatra-N. i 

Fabrica de. Spirt 
Moise luster fabrica de spirt Piatra-N. 
Fabrica de sifoane (apă gazoasă) 

Leibu David fabrică de apă gazoasă Piatra.N. Cazz losej idem. — Zeilig Meir idem. Ghiţi lonescu Pleşea &
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Davia Avram Piatra-N. Ilie Weiber idem Piatra N. Briick-. 
man Marcu idem Trg.-Neamţ. losub Ștain Nachman Buhuși, 
Soicher Bercu Bistricioara. 

Transparente 

Strul FH. Abramovici Piatra-N. Haras Zaharia Pialra-N. 

Tăbăcărie 
1) Aron B. Catz, 2) Silvianu Lazăr Piatra-N. 3) Avr. 

Zilberman Buhuşi. 4) Axelrad Uşer Trg.-Neamţ. 5) Moise 
Tăbăcar şi Isac Tăbăcar Trg-Neamţ. 6) Kertz losub Fierman 
idem Trg.-Neamţ. 

| Tricotage (ţesătorie) 
I. Bachman Cahane, S. Haim şi Cahane Israel Piatra-N. 

Turnătorie 

Durech Aizenberg turnătorie de metal, strungărie şi 
fabrică de cărămidă Piatra-N. Avr. Finkelştein & Fuinkel. 
ştein Nathan Piatra-N, ! 

Uleiuri 

Albert Abeles produse chimice şi uleiuri Piatra-N. Lei. 
bovici Șmil Sura (teasc) Trg.-Neamţ. David Griinberg idem 
comuna lhăzboeni. 

_ Mobile 

Arthur L. Griinberg Piatra-N. fabrică de mobile, fa- 
brică de bețe de chibrituri, scobitori, cuie de lemn etc. 

Tipografii 

Tip. „Record“ Avram /. Segal! & Mișu Steurmann. 
Tipografia Leopold Sfeinberg. Tip. „Victoria“ S. Lâbenshon. 
Tipografia „Lumina“ David Abramovici. 

  

Mai sunt multe făbrici mici ateliere de lăzi, cutere, . 
rulete, scobitori de dinţi etc. care nu sunt înregislrate în 
registru prin urmare nu le-am pus aci,
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Registrul şi Tabloul contabililor autorizaţi mi s'a pus 
lzdispoziţie de Onor Domn Preşedinte Camerei de Co- 
merț Joan Georgescu, pentru care îi mulţumesc foarte 
-mult.— Autorul. | 

TRIBUNALUL NEAMŢ a 

Corpul Contabililor autorizaţi și experţilor Contabili 
Secţia Judeţului Neamiz 

SEDIUL ; CAMERA DE COMERȚ, PIATRA-N, 

TABLOUL | 
Membrilor corpulului contabililor autorizaţi şi experți contabili 

Secţia Piatra-N. _ 
Intocmit conf, art. IV din lege şi VII din regulament pe anut 1929 

EXPERŢI CONTABILI 

Berman Carol industriaș lemn, Brand Samuel procu- 
rist. Fabrica de Postav, Bach Ernest Mihail fabricant, 
Rotman Sami comerciant asigurare. | 

CONTABILI AUTORIZAŢI 

Abeles Albert directorul băncei de Credit, Bandel F. 
S. comerţ. industrie, Cohn lacob manufacturist, Davidovici 
Friedrich industriaş, Fngheiberg Carol contabil, Feibel 
Jacques comisionar, Fondianer loset [. contabil, Griinștein 
Herman contabil şef, Granach Chună şef contabil, Gavriloi 
Mayer contabil, Haimsohn Carol industriaș, Herşcu Aron 
L. şef contabil, Katz David contabil, Katz Michel contabil, 
Kreuzel lacob contabil Farm. C, Vorel, Langmantel Moritz 
contabil, Lazarovici Max şef contabil, Lupu lancu cone 
tabil şef.-Mayer Lupu contabil, Marcovici N. Șulem conta: 
bil, Mendel J. M. (Jancovici) șef centabil procurist banca 
Centrală, Matias Jancu comerciant şi asig., Mihalovici 
Heinrich contabil. Pais Avram contabil, Pascal Isidor con-



Starea materială - Indeletnicirile | 219 
  
  

tabil şi comerciant, Petreanu Mişu director banca de 
Credit Mărunt, Rabinovici Sigmund sub-direct. Banca de 
Credit, Rintzler Pincu director Tricotaj Duamna, Richter 
C. contabil casier. Habinovici Herţel contabil casier, 
Schapira B. contabil, Matilda Katz contabil, Schapira Isac 
coutabil, Schăchter Aron contabil, Silberdrath Beriş con- 
tabil, Schapira Marcu şef contabil, Şapira B. Aron şef 
contabil, Sufrin David contabil, Sufrin Herţel contabil, 
Weinberg Carol director de bancă, Weisman Senior con- 
tabil, Wexler Mendel contubil, Weisbein Moritz şef con- 
tabil, procurist Banca de Credit, Zucker Oscar șef conta- * 
bi. procurisi, Zaharia N. 

CONTABILI STAGIARI 

Aron Moise contabi, Felic Avram contabil, Herşcu 
Z. Mendel (Herşcovici) casier. Iroslavici Pincu contabil, 
Lang $mil contabil, Mendel L. Mendel, Polak Herman 
contabil, Weinberg Lupu contabi!, Zalman sin Herşcu 
Benţin contabil. 

Preşedinle, Joan Georgescu 

| Secretar, 7eodor Demetrescu
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Evreii pământeni după legile vechi se bucurau de toate 
drepturile civile, fiind protejaţi de guvern şi autorităţi ca şi 
românii băştinaşi, numiţi în deobşte negustori, chiar de erau 
de altă breaslă. | | 

Restricţiunele pentru evrei încep numai dela introduce- 
rea Regulamentului Organic (model moscovit), dându-se naș 
tere la o mulţime de măsuri arbitrare continue contra evrei- 
lor. Acest regulament opreşte evreilor dreptul a poseda case, 
Graţie înfluenţei şi dictaturei ruse, mai: multe măsuri restric- 
tive fură des luate contra evreilor, totuşi exercitarea cultului 
lor fu tolerată în toată libertatea. 

Românii au fost totdeauna foarte toleranţi faţă de evrei 
şi dacă au avut loc oareşicare persecuţiuni ori alte pacoste 
asupra evreilor) aceasta nu se poate atibui poporului Român, 
ci ur r persoane, care au crezul a-şi face o glorie prin a 
persecula pe evrei. Al doilea este că venind mulţi evrei din 
ţările vecine Rusia şi Polonia, guvernul neapărat trebuea să 
ieie măsuri contra lor şi dovadă este că iGate ordinele către 
Prefecţi a nemuritorului Mihail Kogălniceanu, ţintesc numai 
pe evreii din Polonia şi Podolia. : a 

Acuma din cauza venirei evreilor străini, toate legile 
şi regulamentele care treb'ieau să țintească numai contra lor, 
sa înțeles greşit şi lovea fără excepţie pe toţi evreii în 
general. 

Pe acel timp nu era ca acuma „Uniunea Evreilor Ro- 
mâni“, care de ar fi fost n'ar fi lăsat această confuzie, 
care lovea mai mu't în cei băştinași decât în cei străini, 
fiind protejaţi de consulaţii lor. 

Relativ la acest judeţ voi relata numai câteva, din a- ceste întâmplări regretabile pe care ca cronicar îmi incumbă datoria a le arăta aci. - 
Prin ordinnl Depart, din Lăuntru, din 27 Mai 1841 No. 11231 s'au oprit şi pe evrei de a merge în sate: cum- părând alimente. Această măsură era îndreptată mai mult 

Cronica Comunităţilor Işraelitg din jud. Neamţ da Iosef Kaufman cronicar Piatra-N. Tom. II.
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contra precupeţiior. (Foaea Sătească III 1841 No. 23). Tot 
astfel a fost şi aci în Piatra căci la G Septembrie 1866 Pri- 
marele pune tabele la toate barierele şi medeanuri, pe care 
era scris că precupeţii n'au voie a cumpăra nimica până la 
orele 12 p. m. (Dos. Primăria No. 420/866). 

In anul 1867 câţiva consilieri cer a se admite ca evre- 
ilor să nu li se deie nimica în antrepriză (Primăria Dosar 
No. 508/867). 

In anii 1870, 1871 şi 1872 şi mai mulţi evrei săraci 
fără căpâtăi au avut de suferit, declaraţi fiind ca vagabonzi 
(Primăria Dos. 615/870 - 815/871 şi 899/872). 

Până la 1874 evreii n'au putut să-şi răscumpere emba- 
ticurile (Corespondenţa Provincială 1 No. 22). 

In anul 1878 s'a fondat soc. Economică Română „Pre- 
vederea“ la Art. 9 din statut prevede că numai persoanele 
de rit creştin pot face parte, 

Acelaş lucru prevede şi Art. 4 din statut soc. Econo= 
mice „Albina“. 

Tot astfel prevede Ast. 5 al soc. Economice Române 
de aci fondată în 1878. , 

In anul 1879 s'a fondat aci soc. Naţională Creştină 
contra casapilor evrei care fu susţinută de Onor Primăria. 
făcându se un fel de monopol iar Ministerul ordonă Prefec- 
turei cu No. 507 şi 4085 a desfiinţa monopolul cărnei. (Vezi 
ziar Fraternilatea No, 8 etc din acel an). 

In anul 1890 Primăria dărâmă peste 1CO case evreeşti. 
şi consilierul comersant creștin Ghiţă lurist s'a suit pe aco- 
perământul casei evreului Zalman Herşcu, nelăsând a se dă- 
râma (Egalitatea | No. 11): | 

In anul 1882 fondându se aci soc. Economică Română 
„Pionul“ la Art. 5 din statut prevede că nu pot face parte 
ca membrii decât numai creştini, 

In anul 1859 s'a fondat aci soc. Economică „Petrodava“ 
la Art. 21 prevede acelaș lucru. 

În statutul soc. Corpului Didactice Primar fondat în 1899 
prevede acelaş lucru și tot astfel şi soc. Mutuală fondată 
1893.—soc. pentru încurajarea comerțului şi industriei îatre 
Români fondată în 1879,— soc. cooperativa „Munca“, fon- 
dată 1902,—soc, clubului liberal 1909.—soc. de bine facerea 
reciprocă din Piatra fondată 1879, — Corporaţia Meseriilor
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Uaite din. Piatra-N. fondată 1903,—Cercul Tinerimea din 
Piatra-N: fondată 1911,—soc. ştiinţifică „Asachi“ fondată în 
anul 1880. De asemenea nu pot face parte evreii la toate 

- băneile Populare din întregul judeţ. 
In anul 1883 s'a fondat soc. Română „Plutaşul, care 

era acelaş lucru. 
Tot în acest an 1883 sunetul darabanei înştiinţează . pe 

toți evreii din judeţ că toți străinii (recte evrei) să-şi procure 
dela Prefectura locală Biefe de liberă petrecere în ţară, deci 
sa făcut mare învâlmăşeală până s'a lămurit că acea înştiin- 
țare prevede exclusiv numai pe evreii supuși (Fraternitatea 
V No. 41). îi 

In anul 1884 consiliul judeţian decide ca evreii să numai 
fie primiţi gratuit în spitalul judeţian (Anuar Isr. VIII p. 143). 

In anul 1885 Radu Porumbar din Bacău având afaceri 
şi proprietăţi în “Tarcău, făcea mari neajunsuri evreilor. (A- 
nuar Isr. IX pag. 135). 

In anul 1888 murind perceptorul Vas. Voiculescu (evreu 
botezat) soția acestuia învinovăţi pe rudele bărbatului că l-ar 
fi otrăvit, făcându-se autopsia s'a găsit că a murit de aplo- 
plexie (Revista. Isr. III p. 216). 

Tot în acel an Primăria locală nu lasă a se vinde carne 
cuşeră mai scumpă decât cea creştinească. ordonând a se 
aşeza cutii la toate trunchiurile unde benevol fiecare cumpă- 
rător să depue taxa. (Rev. Isr. III p. 398). 

In şcoalele Statului nu sunt primiţi evreii până după 
complectarea celor creştini (Rev, Isr. III p. 399). 

In zilele de 6, 7, şi 8 Septembrie 1887 a avut loc aci 
congresul studenţilor universitari, cari fură înquartiruiţi şi 
la evrei. După terminarea conferenţilor. studentul universitar 
Panaitescu, prezintă o propunere semnată de peste 40 stu- 
denţi pentru admiterea evreilor la congres. Unii din studenţi 
au început cu vociferări şi insulte la adresa evreilor. Stu- 
denţii Panaitescu şi Vasiliu au întrebat că de ce se primesc 
la congres supuşi sirăini greci, nemți, armeni şi evrei nu? 
Astfel au strigat şi studenții: Brăescu, Lateş, Policrat şi The- 
odorescu iar studentul din Bucureşti Dobrescu fu exclus pentru 
că susținea propunerea lui Panaitescu. 

In fine propunerea admiterei evreilor a fost respinsă cu 
majoritate. de voturi. 

N 

+
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Tinerimea Israelită Română de aci (între care m'am nu- 
mărat şi cu) am tipărit imediat un mare protest, care fu 
lansat în or2ş prezum şi congresiştilor. (Rev. Isr.IIL p. 464). 

In anul 1896 Primăria dărâmă peste 100 de case evreeşti, 
declărându»le ca baratce (Egalitatea VII No. 23), 

Un tânăr evreu umblând cersind, intră în casa mMecani- 
cului poştei Lăzărescu şi dând de o uşă care nefiind în. re- 
gulă, căzu la pământ făcând zgomot mare. Acesta fu. bă- 
nuit ca hoţ, el fu dus în bătăi la poliție unde fu iar bătut, 
Peste un ceas sa zvonit că s'a spânzurat în arestul poliţiei. 
Lumea era de comun acord că victima a sucombat sub. lovi- 
turile primite. (Vocea Dreptăţei XII No. 40 An. 1897), 

In anul 1899 fiind aci termeri de revolte antisemite, * 
Prefeclul lansează următoarea ordonanţă : 

APENDICE 

Circulara Prefecturei Neamţ 
Contra antisemitismului 

PREFECTURA JUDEŢULUI NEAMŢ 

Ordonanţă 
| No. 5306 

899 Luna Maiu 19. 

„Noi Grigore Gr. Isăcescu, prefect al județul Neamţ, 
pentru a preîntimpina agitaţiunele antisemite cu tendenţe. 
de a tulbura ordinea publică şi provoca scandaluri, care 
din nenorocire au început a se semnala şi în acest judeţ. 
oraşul Piaira, 

In virtutea art. 23 alin. 3 din legea pentru organizarea 
autorităților administrative exterioare ; 

Ordonăm : 

„Este oprilă orice întrunire publică în tot judeţul a= 
fară de malerie electorală, fără autorizarea D-lor  Poliţai 
respectivi ai oraşelor Piatra şi Neamţ şi a primarilor co- 
munelor rurale din judeţ; dată în urma avizului nostru. 

„Sunt de asemene oprite cu desăvârşire orice pro- 

A



994 | Regimul legilor 
  

cesiuni şi manifestații de stradă, afară de procesiunele or- 
dinare la înmormântări. D-nii Poliţai şi Gomisari ai ora- 
şelor Piatra şi Neamţ, D-nii Primari cu ajutoarele lor ai 
comunelor rurale din județ şi D-l Comandant al jandar- 
meriei rurale sunt însărcinaţi cu executarea ordonanţei de 
faţă. D-l Procuror cu agenţii forţei publice, D-nii Coman- 
danți garnizoanelor din oraşul Piatra şi Neamţ și şefii de 
garnizoane de prin comunele rurale, sunt rugaţi a da 
concursul D-lor pentru executarea ordonanţei de față, pu- 
nând la dispoziţia agenţilor administrativi când vor cere 
şi patrule militare pentru menţinerea ordinei publice. 

Preiect, Gr. Gr. Isăcescu | 

Director. W. GA. Matasariu 

In circulara Prefectului Bălănescu din 1901 opreşte 
pe brutarii evrei de a mai fabrica colaci, pomenii etc. 
pentru creștini. La stare civilă se trec evreii «fără protecție». 

In anul 1881 s'a aplicat în comunele rurale legea le- 
cențelor şi prin urmare sau sărăcit foarte mulţi evrei, 
cari au rămas la sapa de lemn, fiindcă li sau confiscat 
băuturile ce aveau. (Fraternitatea III No. 40). Conform 
legei debitanții de băuturi spirtoase trebueau să fie alegă- 
tori, conform Jurnalului Miniștrilor din 26 Ianuarie 1873, deci acuma ordonă închiderea acestor stabilimente cari 
nu sunt alegători. 

Le permite însă a-şi vinde marfă în o singură dată 
spre desfacere, după care fură somaţi a se muta în oraşe, 
deci aceştia după cum am zis ajunseră în mare mizerie incât sătenii le dădeau făină de porumb spre a-şi hrăni 
copii. Ei reclamând. Ministerul ordonă Prefecturei tele- grafic că reclamanţii ne mai fiind crășmari să fie lăsaţi liberi în comune (Fraternitatea 1V 31). Ordinul era uman şi legal. 

Atare somaţiuni au primit evreii din Bozieni (Frater- nilatea V No. 41), /langu (Fraternitatea VII No. 19). Răpciuni, Mărginen', Bălțăteşti, Cutu (Fraternitatea VII 21 și Anuar Isr. IX tp. 102), Crăcoani, Uricheni, Păstrâveni (Rev. Isr, I p. 402 și Anuar Isr, IX p. 102). 
Li
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“In anul 1886 in Bozieni primarele de acolo îşi făcu 
toate gusturile cu evreii (Rev. Isr. 1 17 p. 531), Bodeştii 
Ghica (Rev. Isr. I'No. 17 p. 535), Buhuşi, Roznov: (Rev. 
Isr. II p. 389 şi 516). In anul 1887 comuna Buhuşi, Chi- 
sirig (Rev. Isr. II 575 şi IIl p. 47). In anul 1890 Roznov, 
Grumăzeşti (Vocea Dreptăţei VI No. 13 şi 55). 

In fine în anul 1925 în seara de lom Kipur s'a în- 
tâmplat un incident la sinagoga din strada Carol, niște 
copii au spart un geam în timpul slujbei, ieşind pioşii în 
stradă au nimerit pe câţiva elevi de liceu. bălându-i, din 
această cauză au urmat consecinţe regretabile. 

lată câteva din cele urmate: 

„Reformatorul“ VII, No. 372, 1925, 8 Martie, 

Cuza şeful ligii creştine a vizitat Joi 4 Martie din nou 
oraşul Piatra-N. unde a vorbit contra violenţelor și dezor- 
dinelor, de „pericolul jidovesc“, 

Din comuni au sosit grupuri. de săteni cu câte un steag 
cu Zvastica, iar conducătorii lor purtau în mâna câte un 
buzdugan un fel de măciucă. Au fost şi vre-o două ltaraturi 
de lăutari. Grupul din Calu-lapa avea în frunte pe preotul 
Gervescu. Unii erau şi în căruţe, toţi spre obor. 

In ajun au sosit 200 jandarmi din Cernăuţi, Mizil şi 
Trg.-Ocna pentru menţinerea ordinei sub comanda Maioru- 
lui Jipa. D-l Colonel Fotin a trimis din Reg. 15, mai multe 
detaşamente de soldaţi sub comanda d-lui Maior Lazăr. 

D-l Colonel Bucescu dela garnizoană purta grija ordinei. 

D-l Procuror Baldovin luă măsuri de ordine. Poliţia 
era neadormită, d-l "Theodorescu director om energic a fost 
strajă ziua şi noaptea. Elevii liceului erau opriţi dela cursuri 
şi nu aveau voie a asista la manifestări. 

D-l Prefect Comaniţa a plecat la Fălticeni, D-I Ivaşcu 
d'rector i-a ţinut loc energic. Şeful liberalilor d-l P. Criveţ şi 
dl Primar Palade cinste lor. 

Dela Obor venea colori cu drapele, căruțe, automobile 
şi del Cuza. Cortegiul s'a îndreptat spre pădurea Peste-Vale 
strigând jos jidanii. Au fost găzduiţi la d-l Costache Eşanu. 

Tom, îl | ” | 15
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Seara a avut ioc o întrunire în Sala 'Teatrului urmat de 
un festival artistic în cinstea d lui Cuza, A fost şi agitaţii. 
Evreii âu trăit o zi de teroare. o | 

. 

  

Din „Reformatorule Anul VI. No. 343, Piatra-N, 10 August 1925, 

Ancheta noastră 

Mișcarea antisemită 

    

Părerile mai multor fruntaşi politici şi intelectuali 

Faţă de proporțiile ce le-a luat în ultimul imp  agita-. 
țiile antisemite dela noi. am găsit nesesar să cunoaştem pă- 
rerile mai multor fruntaşi politici şi intelectuali localnici a- 
supra acestei mişcări. | 

| lată ce ni s'a declarat : 
— 

* 

Privesc chestiunea antisemită în starea de acuitate 
în care se găsește astăzi, mai mult ca o nevroză  post- 
belică decăt ca o manifestare sincer națională. 

Istoria nu cunoaşte mişcări şi violențe cu caracter 
național în timpuri de piină giorie națională cum este 
România în prezent. a : 

Fascismul italian este mai mult o manifestare politică 
decât națională iar mișcarea antisemilă de la noi eşte o 
nevroză datorită deze-hiibrului economic creiat de urmă- 
rile războiului. | 

Pe deoparte îmbogățirea și acumularea de capital în mâinile unei categorii de negustori, în majoritate. evrei, iar pe de altă parte o proletarizare a intelectualilor și a clasei funcţionărești, a produs acest dezechilibru care a provocat nevrozu antisemită de astăzi şi care nu cred că se va tempera decât atunci când guvernele printro  poli- lică de ajutorare a clasei. proletarizate va restabili ecnili- brul economic dinainte de rszboiu, 
De asemenea minoritățile şi clssa capitalistă trebuie să înțeleagă că numai printr'o perfectă solidarizare şi e- chilibrare a forțelor economice și sociale se poate ajunge la o apropiere sufletească şi la oeră de liniște de progres,
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Numai atunci vom reuşi ca chestiunea evreiască să fie privită aşa cum o cer principiile democraţiei şi a le 
civilizaţiei mondiale, pentrucă în această țarâ—pe care o 
vrem să fie tara libertăţilor—raporturile între cetățenii ei nu pot fi alterate după confesiunile cărora aparțin. Aceste 
constitue o chestiune: de demnitate pentru un stat civilizat. . 

De aceia socot că rătăcirea tineretului nostru în văl- 
tonrea unui antisemitism sălbatec este dăunătoare ideci 
naționale care este prin excelenţă legată de respectul or» 
dinei. Entusiasmul lui curat se va izbi de realitatea eco- 
nomică pe care guvernele n'o pot schimba dela o zi la 
alta și ideia naţională va suferi o înfrângere inevitabilă. 

| Ernest Kirculescu + 

Antisemitismul este o pierdere de timp. 
Energia ce se cheltueşte cu mişcarea antisemită, dacă 

ar fi întrebuințată pentru un naționalism adevărat, ar fi 
foarle folositoare. 

- 
Dr. Mareş 

* 

Violenţele şi excesele trebuesc desaprobate. ori din 
ce parte ar veni. . 

Vasile C. Şoarec, Decanul Baroului Avocaţilor 
* 

Mişcarea antiseinită, este opera străinilor cari au in- 
teres să provoace dezordini în ţară. 

Ei vor să înlocuiască comunismul prin antisemitism. 
Gheorghe Mariş, Avocat-Războeni 

* 

E o mişcare de care sunt entusiasmați numai mi- 
“norii. Preot Petru Bălănescu 

Tot ce a creiat Dumnezeu, are dreptul să trăiască pe 
pământ şi sub soare. 

Dacă se poate, în cea mai perfectă armonie. 
7. V. Ungureanu, lustititor 

% 

> Sunt contra violenţelor. Sunt pentru lupta civilizată 
pe cale culturală şi economică. 

Vasilica G, protesor
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Luptele intestine cauzate de ura de rasă şi de clasă 
duc la disoiuţiunea statului unde se produc. Interesele su- 
perioare ale Statului nostru cer înfrăţirea claselor sociale 
și armonia între toţi locuitorii ei, ca o condiţie premor- 
dială de existenţă şi consolidare. Toţi acei de bună cre- 

- dință trebue să lucreze în direcţia acestor interese. Tul- 
burările antisemite de astăzi nu duc decât la dezordini 
înlăuntrul Ţărei şi la compromiterea ei în afară, cei ce-şi 
iubesc Ţara nu pot privi cu simpatie asemenea mişcări, 
Programul D-lui Guza, pentru mine ar fi realizabil numai 
dacă România ar eși din concertul popoarelor Europene, 
ceea ce este o imposibilitate. 

C. TI. Dumitriu, farmacist 
= 

Mişcăriie antisemite dela noi, sunt copilării, cari însă 
au o înrăurire asupra ţării. Conducătorii mişcărei nu ur- 
măresc decât scopuri politice, iar guvernul actual sa do- 
vedit un bun sprijinitor al ori căror mișcări de felul 
acesta. , Simion Scutărescu 

Nu se poaie clădi nimic sănătos în ţara noastră, prin 
vră, răzbunare și violenţă. 

- - Zeon Pgepelinsehi, Deputat 

Dacă aş fi evreu, nu aş da nici o importanță antise- mitismului dela noi. 
„Se vede doar că antisemiţii nu sunt decât copii abia intraţi în viaţă şi pensionarii.,. | 

, N. Al Guranda 

Mişcarea antisemită trebueşte înlocuită printr”o con- curență pe calea muncii. . 
Violenţele le dezaprob întodeauna. 

* 

Credincios doctrinei naţionaliste, cum de altfel se află întreg tineretul, sunt înpotriva brutalităţilor, atâta vreme cât acestea nu sunt consecinţa unor provocaţiuni, 
, Amilcar Semaca 

Oscar Stati 

e 

România şi-a atins idealul ei de veacuri : unitatea na-
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țională. Ce avem de făcut în acest timp este consolida ea 

noastră culturală și economică pentru ca România să fie 
o reală forță în concertul popoarelor Europene. Avem de 

făcut prin urmare naționalism. Dar naționalismul ru în- 

seamnă ura înpotriva altor neamuri cari locuesc cu drep- 
turi istorice pe pământul țărei; naționalism înseamnă iu- 

bire pentru națiunea ta. Iubire pentru neamul tău, nu în- 

seamnă să strigi «Jos Jidanii» cât ești student şi să faci 

gheşefituri cu ei, după ce ţi-ai luat licenţa. după ce ai a- 

juns prefect, primar, deputat..., etc.! 
lubire pentru neamul tău înseamnă să muncești cu 

dragoste, pentru întărirea lui, înseamnă să combaţi betia, 

sifilisul, tuberculoza şi atâtea boli cari macină povorul 

nostru, înseamnă să combaţi ignoranţa întărind şcoala şi 

biserica ; înseamnă să dai poporului o bună administra... 

ție şi să-l înveţi să fie bun gospodar, demn cultivator şi 

bun cunoscător de vite. Fac aceasta antisemiţii noștrii ? 

Nu!! ei duc o prigoană sălbatică împotriva «Jidanilor» 

dar de neamul lor nu se ocupă. 
SN 1. Matasă,. avocat 

Ca român, care-mi iubesc Neamul și Ţara, dezaprob 

hotărât mișcările antisemite. 
Azi când poporul nostru a avut fericirea de a-şi rea- 

liza idealul naţional și când România Mare are atâtea mi- 

norităţi, este o crimă să jignim pe evrei, care ne-au dat 

atâtea dovezi de dragoste de Ţară. 
Şi interesul şi mai ales omenia românească, cer să 

trăim în bune relaţii cu ungurii. nemții, sașii etc, din cu» 

prinsul României Mari, cu atât mai vârtos relaţiile noastre 

trebue să fie frăţeşti cu evreii cari sunt cei mai apropiați 

de noi şi de idealurile noastre. 
Am fost antisemit la 20 de ani, dar atunci antisemi- 

tismul se făcea contra trustului arendășesc a lui Mochi 

Fişcher. | 

Azi iubesc pe toți acei, ce iubesc Țara noaslră și po- 

poporul nostru.. 
G. V. Măcăreseu 

x 

- Adevăraţii patrioți și naționaliști ar avea atâtea de 

făcut şi de îndreptat în biata Românie Mare că nu le ar
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mai rămânea timp pentru patriotism de operetă. Nu evreii sunt cauza relelor de care sufere țara, ci politicianismul nenorocit şi sterp cu discursurile şi vorbele goale, cu lipsa de muncă positivă şi constructivă. 
Const. Vorel, farmacist - * 

Antis'mitismul este o păpuşerie politică. Mijloacele de propagandă, sunt acte cu adevărat bol. şevice. 
N. Stoenescu, Protesor: * 

M'jloacele prin cari îşi face propaganda L. A. N. C, ca alungare ori eventual masacrarea evreilor, nu vor prinde ră- dăcini în poporul nostru cuminte. Singura urmă ce o poate lăsa propaganda dusă de tinerii entuziaşti, e ura aparentă. In numele d-lui A. C. Cuza neştiutorii, văd persoana marelui Domnitor dela 1864 şi au credinţa că venind la putere par- lidul antisemit, prin persoana şefului lor, va revizui toate nedreptăţile inclusiv improprietăririle, ca şi cum pe timpul marelui Kogălniceanu şi a şefului său, s'ar fi făcut mai pu țină nedreptate de. ât azi, ceeace este tocmai contrariu, căci atunci sa dat ţăranilor ce a fost mai rău din proprietate. In viitorul parlameut reprezentanţii L. A. N. C., n'ar putea face nimic, căei.n'ar avea majoritatea. De altfel nici nu cred să reuşească, căci curând se va dovedi că aceste agitaţii au un substrat politic—fără program. 
Avocatul Nicu Calmuschi x 

„__ Antisimitismul nu.-] înţeleg contra evrcitor cari sunt pă- mânteni, născuţi şi crescuţi aici, aşi fi de părere ca să nuse mai primească evrei străini cari vin cu obiceiuri străine de „țara noastră şi de obiceiurile noasie. Sunt con'ra de a se proceda cu amenințări şi loviri, aceasta nu poate să vină nici din partea evreilor. - | - 
Hoonom G. Popovici, Protoireal Jud, Neamţ 

Antisimitismul nu poate aduce nici un folos țării. De alfel în judeţul nostru, nici nu a prins mişcarea aceasta. Arhimandritul Ghenadie, Starețul M-rei Bistriţa : 
„Am remarcat că ori pe unde a trecut dl A. C. Cuza ŞI a vorbit, nu iau. lipsit şi aluzii nefavorabile la adresa
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d-lui N. lorga. Aceasta a făcut pe mulţi să creadă că d-l 
Cuza şi-a luat şi un mandat de ponegrire a acestui mare 
lomân, care face naționalism cultural şi arată în toată acti- 
vitatea sa căile adevăratei propăşiri a românismului. 

Preot Teodor. Ghsorghiu 
x 

Găsesc că mişcarea antisemită este prematură, conse- 
cință care ar aduce o perturbare a aşezământului social și 
ar provoca dezordini în stat. Violenţa nu şi are loc. Dacă 
elementul evreesc a ajuns la o desvoltare economică şi in- 
te'ectuală constatată astăzi, aceasta se datoreşte muncii înde- 
lungate şi tără preget, Pe aceiași cale trebue să luptăm şi 
noi spre binele nostru şi al ţării. 

Mihail Grigoriu, inspector î.nanciar comunal 

x 

Răspunsurile de mai sus, ne evidenţiază că lumea po- 
litică şi intelectuală, dezaprobă mişcarea antisemită ca şi 
actele de violenţă. 

I. R&. 

Din Reformatbrul Anul VII„. No, 344—Piatra-N. 24 Ausust 1925.. 

Mișcarea antisemită 

Ancheta Retformatoruliui 

Răspunsul d-lui N. Lazaride 
Mişcarea antisemită nu poate fi tolerată îndată ce ea 

depășind limitele unei propagande îngăâuite de legi, a- 
tinge drepturile publice, garantate prin constituție tuturor 
locuitorilor acestei ţări. 

Este indiferent, dacă această mişcare e manifestarea 
unui naționalism pur, sau nu este decât o platformă po- 
litică, cum apare acţiunea antisemită recentă, — din cauza 
incidenței sale cu evenimentele politice în curs — pentru 
prestigiul României ordinea publică trebue strict menţinută. 

In cazul când-— după cum a declarat subsecreiarul de 
stat dela interne,—mișcarea antisemită actuală porneşte 
din sorginte internaţională, se înțelege că simple măsuri
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de ordine nu sunt suficiente. Numai să nu fie acele grave declaraţii, — bazate pe raporturile Siguranţei generale — pretext pentru înființarea stării de asediu acolo unde in- ieresele politice ale guvernului o reclamă. a Da: dacă împiedicarea exceselor autisc mite depinde de modul în care guvernul menține ordinea în. stat, anti= semilismul sincer— fără substrat politic, — este corolarul . „chestiunii evreeşti, care n'a fost integral soluţionată prin clauzele tratatelor şi textele constituţionale respective. Problema evreiască este şi o problemă morală, care nu se poale rezolvi desăvârşit decât în inima poporului românesc; a o face este nu numai în interesul dar şi da= toria cetățenilor români de religie mozaică. Trebuia să recunoaştem, că mulţi din ei — conștient sau fără să-şi dea seamă, se comportă astfel încât s'au a- propiat de sufletul nostru ; dar din acelaş punct de vedere,— socot, că este o greșală a unei părţi din populaţia evre- iască. /zolarea în diferite uniuni fără rost, cume de pildă «Uniunea evreilor pământeni». | Atâta vreme cât evreii născuți ŞI crescuți în țară, erau consideraţi ca străini şi spre a deveni celățeni ro= mâni trebuiau să recurgă la formalităţile grele; — pentru mulţi inacestibile—ale naturalizării, în vechea noastră con- stituție, — denumirea de «Evrei Pământeni» representa o condiţie juridică specială, reală. 
Astăzi,—când aceşti evrei sunt toţi celățeni români,— „uniunea evreilor pământeni“ este o absurditate. Apoi, ce roșt are mişcarea sionistă care întreţine în cugetul evreilor noşiri noţiunea unei alte patrii — (pustiul Palestinean)—de care nui leagă decât un trecut biblie şi cu care evreul cetățean dela noi, de azi, n'are nimic co- mun decât religia. | 
Dreptul inte rnaţional cunoașie oameni iără patrie (heimathloos). dar nu se poate concepe oanieni cu două patrii. 

  

N. Lazaride, avocat 

Nota Red.—D:ipă cum. se vede d-l Lazaride se declară în contra antisermnitismului şi deci şi a violentelor ceeace îi face cinste. Dar la încheere păcătueşte când vorbeşte de ac- jiunea cuniunilor». Evreii au o singură uniune politică rare 

7
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are ca deviză să lupte în fard şi prin fară peniru cimenta- 
rea legăturilor între poporul românesc şi cel evreesc căci 
deocamdată drepturile acordate sunt pe hârtie. Celelalte or. 
gânizaţiuni evreeşti sunt culturale, religioase şi filantropice. 
Faptul că mulți evrei sunt sionişti şi vise-ză pentru genera- 
țiile viitoare reclădirea statului evreesc, nu este un cuvânt 
că nu sunt buni cetățeni români. Cea mai bună dovadă sunt 
sutele de morminte ale eroilor evrei. | 

Evreii români au iubit țara unde s'au născut când n'au 
avut drepturi şi nu se poate să n'o iubească astăzi când li 
sau dat ioale drepturile civile şi politice. 

Herbert Samuel fost ministru de interne şi al poştelor 
în Anglia, fost până mai dăunăzi comisar al guvernului în 
Palrstina, a fost de curând la noi în ţară într'o misiune ofi= 

„cială, E sionist şi se spune că e şi evlavios căci nu mănâncă 
decât... cuşer. Se poate spune în Anglia că d-sa nu este 
bun ceiăţean britanic şi nu-şi iubeşte ţara unde s'a născut, 
căreia i-a inchinat toată inteligenţa şi puterea sa de muncă ? 

x 

Scrisoarea D-lui Colonel Piperescu 

D-l Colonel Piperescu unul din şeții mișcărei  cuziste 
din localitate, insistă personal să-i publicăm un răspuns la 
articolele d-lui Şt. Cristescu. Deşi ceeace scrie d-sa, nu intră 
în vederile nostre şi nu poate să intre în linia de conduită 
al unui organ democrat, totuşi în virtutea dreptului de apă- 
rare il publicăm şi ne rezervăm dreptul să-i dăm un răspuns - 
la toate afirmaţiile d-sale : 

Văzând în ziarul „Reformatorul“ din 10 August a. ce. 
părerile distinselor personaje din Piatra-N., în frunte cu 0.] 
P. T. institutor Ștefan Cristescu, mă simt obligat, ca unu. 
care am avut distinsa onoare a fi aclamat să prezidez adu, 
narea, ocazionată de venirea şi prezenţa d-lui A. C. Cuza 
eminentul patriot român,—onoare pe care nu am solicitat-o 
dar ca bun român nu am putut:o refuza şi fiindcă patrioţii 
români din judeţul Neamţ, .nu se simt atinşi în demnitatea 
lor de români, -— de a nu avea o tipografie românească în
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capitala judeţului—mă simt nevoit a solicita înserarea în co- 
loanele ziarului Dvs.,-a următorului răspuns: 

Cei ce au auzit pe d-l A. C Cuza şi l'au înţeles, dacă 
sunt sinceri, n'au auzit decât un rezumat de program de 

„luptă, pe cale economică şi intelectuală cu pregătire sufletească, 
cu excluderea ori cărei idei de violenţe, — bazat pe dreptul 
de egalitate cu aplicarea principiului de proporţionalitate nu- 
merică naţională în stat. 

Este o laşitate deci, din partea ceior ce susţin sau a= 
tribue d-lui A. C. Cuza, îndemnuri la violenţe. 

Denumirea de «Liga Apărărei Naţionale Creştine», con 
ține ideia : de a ne apăra religia contra celor ce uneltese 
într'ascuns, pe căi indirecte, prin formațiuni de secte religi- 

„ oase, cari disirug adevărata religie creştinească, cu respectul 
sfintei  Duminici. Contra celor ce în război nu ne au dat 
probe de sentimente româneşti. | 

Contra celor ce în timp de pace ne-au acaparat bogăţia 
jărei, ne-au acapârat presa, ne-au devalutat în străinătate, — 
ne-au descreditat,— au conrupt clasele diriguitoare în stat şi 
au pervertit sufletele inteiectualilor. 

Când dl Socolov, patriotul evreu, a venit la Piatra-N. 
şi a văzut unirea ce exiztă întrei evrei şi cum: stăpânesc a= 
cest oraș, le-a adus 'auda meritată că Piatra N. este „lerusa- 
limul României». ” 

Când dl A. C. Cuza a venit la Piatra-N. Şia văzut ba- 
bilonismul creştinesc. ne-a îndemnat la unire. - | Cel dintâi (d-l Socolov), a cerut evreilor punga şi sufle- 
tul evreesc, evreii au dat bucuroşi şi Românii au tăcut. D-l "A. C. Cuza a cerut creştinilor, sufle tu! creştinesc, nu şi punga 
şi totuşi s'au găsit creştini cari s'au lepădat şi de suflet. —iar evreii au țipai, 

Conruperea intelectualilor a ajuns până în gradul a de- veni nesimțitor, când apărătorul neamului românesc a fost lovit. Nici un evreu nu a desaprobat tapia lui Lerman ce- iace denotă solidarismul evreesc, | Cetăţenii din Piatra-N. au s-au simţit loviți cârid inspec- torul şcolar evreu, a intrat într'o şcoală -românească, ame- nințând pe pedagoga coloniei şcolare, să nu mai cânte imnul patriotic român ; iar profesorul Vasilco sa pretat a însoți pe inspectorul şcoalelor, evreeşti la aceasta.
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Eu detest orice manifestaţiuni cu spargeri de geamuri, 
cari nu fac decât să alarmeze presa evreiască şi să le dea 
pretexte a le numi progromuri. | 

Un individ ca și o naţiune, în epoca aeplinei dezvoltări, 
îşi trasează o linie principală, care este busola vieței—la un 
individ acul magnetic al busolei .este conştiinţa şi caracte- 
rul,—la o naţiune este sentimentul de naţionalitate. 

De aceia să nu fie surprinşi cei ce văd, că la vârsta de 
20 ani, —tineretul cu sufierul curat urmăreşte direcţiunea, a- 
cului magnetic sufletesc românesc. Cu cât înaintează un om 
în viață, nevoile sociale, silesc pe cei luşi, săurmeze direcţia 
acului magnetic care deviază sub influenţa monedei Și atunci 
aceştia pentru a-şi acoperi laşitatea „sufletului, din monetarişti 
devin umanitarişti.—iar cei ce pierd cu totul busola patrio- 
tismului, se ascund ca slruţul sub scutul ideilor de egalitate 
şi fratern tate, fapt mărturisit chiar de d-l Măcărescu, în pă- 
rerea ce şi-a dat în „Reformatorul“, din care. se intrevede 
ceeace s'a întâmplat cu D-sa, ceeace se întâmplă şi cu d-l 
Guranda. 

Când mai multe naţiuni constituesc in stat, „când una 
din ele prin perseverenţa şi consistenţa ei neasimilabilă, stă- 
pâneşte efectiv materialiceşte pe celelaite şi pe aceia mai nu- 
meroasă,  pervertind sufletele intelectualilor — reacţiunea 
masselor oprimate inevitabil va începe,—tineretul intelectual 
le vor trezi şi conduce şi atunci precum între popoarele cari 
nu se pot înţelege,—tribunalele arbitrare Liga naţiunilor sau 
contractele (tratatele), devin petice de Pârtie si puterea ar- 
mată decide, —tot astfel diterendul între naţionalităţile din stat 
când oprimarea va ajunge în. extremis, nici o putere în stat 
nu va putea opri poporul a nu-şi reclama dreptul, fie chiar 
prin violenţă. | | 

Colonel V. Piperescu + 

.. 

Nota Red.—Luăm act cu plăcere de afirmaţiunea. d lui 
Col. Piperescu că d-l Cuza este contra violenţelor. Atunci 
de ce nu desavuiază pe cei ce le comit? De ce d-l Cuza îi 
apără în faţa instanţelor judiciare ? | 

L. A. N. C. duce luptă celor cari au „acaparat bogăţia 
țărei“, Probabil că aci Liga vizează pe liberali cari sunt băgaji
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în toate întreprinderile mari economice şi financiare și sunt 
stăpâni pe bogăţiile ţărei. 

D-l Sokolov este unul din şefii mişcărei sioniste mon- 
diale şi de vreme ce d-l Duca i-a oferit un banchet în cinste 
d-sale la Athenee Palace, este dela sine înţeles că a venit în 
țară cu gândurile cele maicurate. D-l Sokolov a fost în Bu- 
cureşti şi nu la Piatra. Şi dacă a cerut coreligionarilor săi 
«punga şi sufletul» le-a cerut pentru clădirea căminului Pa- 
lestinean, pentru care a solicitat şi sprijinul guvernului român 
şi ia fost făgăduit. D1 Colonel Piperescu n'are nici un motiv 
să nu fie de acord şi cu d-l Sokolov şi cu guvernul. 

Chestiunea Lerman a fost soluţionată de justiţie. Era un 
incident izolat care nu poate angaja o populaţie. De altfel 
evreii ieşeni într'un manifest au declarat că detestă violențele 
de ori unde ar veni. 

Mai departe: Inspectorul şcolar evreu la care face aluzie 
d 1 Col, Piperescu n'a venit într'o şcoală românească să. a- 
meninţe. O colonie de vacanţă compusă din eleve venind în 
Piatra la şcoala normală de fete, unde este directoare emi- 
nenta profesoară d-na Săvesecu-Trancu pentru întremare şi 
Tecreaţie, s'a dedat la manifestări antisemite pe străzi. Ele 
purtau crucea încărligată şi cântau „Jidanii care ne sugrumă. 
țara“ 3 

Acest cântec este patriotic ? Sunt cuvinte cari jignesc o 
întreagă populaţiune pacinică. De ce nu au cântat „Trăiască 
Regele“, „Deşteaptă-te Române“, la care se asociază cu urag 
toți locuitorii țărei ? Cum se explică că pedagoga a tolerat 
să se cânte asemenea, cântece. sediţioase ? Cine a dat această 
dispoziţie ? „Inspectorul şcolar evreu“ 'a venit numai să se 
intereseze de acest lucru, să rec'ame şi nefiind d-na directoare, 
care era plecată la băi, a fost nevoit să adreseze d-rei peda- 
goge reclamaţiunea, Cum se face că a doua zi d-l Col. Pipe- 
rescu a aflat de convorbirea ce a avut loc şia dojenit pe d-l 
Vasilco, care întâmplător fusese şi d-lui la şcoala normală ? 
D-ra pedagogă dacă a fost amenințată, putea foarte bine să 
raporteze la autoritatea şcolară care este representată aci prin 
inspectoratul şcolar, iarnu secţiunei L. A. N. C., cu care şcoala nu are oficial nici un fel de raporturi. Terminând, ne pare 
foarte bine că d-l Col, Piperescu s'a declarat în contra ori
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căror violenţe în profesarea ideilor antisemite. L.a noi nu există 
nici un fel de diferend între naţionalităţi. Populaţia evreească 
e în cele mai bune raporturi cu poporul românesc cu care 
împarte toate durerile şi bucuriile. 

Ordinea și liniștea 

Cine şi-ar fi închipuit vre-o dată că Pialra, liniştitul 
şi tăcutul oraş din fundul Moldovei cu o populaţiune cu- 
minte, cumpătată şi plină de. înţelepciune, să devie un 
centru de sfăşieri, de agitațiuni pătimaşe şi de răutăţi ? 
Cine ar fi crezut în urmă cu ani că la Piatra-Neamţ se 
vor asmuţi oameni în contra altor oameni, toţi doar ro= 
mâni Cari își iubesc ţara şi au luptat pentru mărirea ei? 
Cine ar fi crezut că ar îi posibil la noi, ca cete de in- 
divizi fără răspundere de prin mahalale, să atace ziua 
şi noaptea o populaţiune liniştită şi dezarmată-? Se poate 
tolera opera de distrugere şi de violențe ? Pot oare oa- 
menii de bine creştini, intelectuali, studenţi, să îngădue o 
asemenea stare anarhică ? Autorităţilor noastre le convine 
oare“ să se calce legile şi să se creeze asemenea precedente 
primejdioase ? 

Cei cari distrug și nu sunt pedepsiţi vor repeta mâine 
din nou scenele de samavolnicie. 

Suntem o ţară de ordine. In această privință am dat 
doar pildă altor ţări. In toate timpurile actele de anarchie 
au fost la noi reprimate cu asprime şi acum putem sta 
nepăsători la această îngrijitoare stare de lucruri? Se 
poate solidariza o întreagă populaţiune pentru faptele ne- 
cugetate a cător-va? Am spus-o hotărât în numărul 
nostru precedent. Suntem în contra violenţelor ori de 
unde ar veni. Şi după cum nu vom face responsabilă po- 
pulațiunea izraelită Pietreană de gestul exasperat a acelor 
persoane cari au lovit pe acei trei elevi, gest - repetăm— 
nesocotit, tot aşa fireşte nu vom face vinovată întreaga 
populaţie creştină din localitate pentru acțiunea de van-
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dalizm a bandelor dela periterii şi a celor câți-va pescui- 
tori în apă turbure cari agită şi răscolesc patimele, Po- 
pulațiunea românească creştină este în contra violenţelor, 

Ea detestă actele arbitrare şi samavolnicie, căci acei 
cari într'adevăr îşi iubesc țara, nu pot admite ca ea să 
fie compromisă în ochii străinătiţei, Se impun deci sanc- 
țiuni severe în contra acelora cari îşi fac singuri drepiale: 
și iesă în afară de legi. Dacă agresorii celor trei elevi 
vor fi vinovaţi să fie osândiţi pentrucă au căutat să şi facă 
singuri. dreprate. Tot astfel să se procedeze cu acei cari 
s'au dedat la distrugeri și la spargerea geamurilor prin 
diferite cartiere. | 

Toţi să fie pedepsiţi. La sute de locuitori, oameni ne- vinovaţi, dintre cari cea mai. mare parte săraci şi cu mari greutăți familiare li s'au stricat geamurile şi uşile numai fiindcă sunt evrei. Cine îi va despăgubi pe acești neno- rociți cari trăesc de azi pe mâine? 
"Unii fruntași liberali au emis ideia de a se declara stare de asediu. Pericolul e atât de mare ca să se recurgă la aceste mâsuri extreme ? Ideea aceasta nu găseşte a- probare în cercurile politice locale, Avem doar dâștule legi pentru, înfrânarea actelor anarhice. Aceste legi să fie aplicate cu stricteţă. Autorităţile să-și facă datoria cu e- nergie şi ver avea sprijinul tuturor oamenilor de bine, a acelor cari țin la bunul renume al țărei. oți aproape din - fruntaşii vieței noastre publice sunt pentru ordine şi li- nişie în oraş. Oamenii cuminţi nu sunt de partea violen- ței. Tristele evenimente din zilele trecule ne a făcut a- ceastă dovadă, așa încât n'au decât autorităţile sa ia mă- suri serioase, sincere şi energice şi liniştea se va resta- bili. Publicul să nu dea crezare svonurilor alarmante şi nimenea să nu-și facă singur drepiate ci—cum bine spunea prefectui judeţului — toţi să ajute autoritățile pentru. întro- narea ordinei, a păcei şi a liniştei. 
Din vRetormatorul“ Anul VII, Ne, 351. Piatra-N, 12 Octcmbrle 1925, 

  

1926, «Telegraful» 1V 586 ÎN 
Pentru Joi 4 Ianuarie Liga Apărărei Naţionale Creştine de aci a făcut întinse pregătiri pentru sosirea lui A. C. Cuza. Maniteste în judeţ chemau aci ţărani în oraş la sfinţirea dra= pelelor comunale aie ligii. 
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„Duminică orele 10 d-l Cuza a sosit descinzând la Obor. 
Acolo d-l Cuza mulţumi publicului rugând linişte. S'a format 
un cortegiu în frunte cu călăreţi cu steaguri şi sulițe a parcurs 
strada Petru-Rareş, Piaţa Kogă Iniceanu şi Lascar-Catargi până 
Peste-Vale, aci a avut loc o întrunire unde a vorbit d.l Cuza 
şi studentul Ieşanu, | 

Seara a avut loc un festival unde d-l Cuza tratând 
despre naționalism. NE 

Au fost sparte geamurile dela magazinul de mobile a. 
d-lui Criinberg. ia bodega d-lui Blum şi Griinberg, şi la .avo- 
catul Weintraub. . | | 

Au fost bătuţi mai mulţi evrei. Prăvăliile erau închise. 
In oraş patrula jandarmi din Trg..Ocna. D-l Col, Fotin, d-l 
Procuror Baldovin şi Poliţiaul Comşa au luat măsări de 
linişte. „ 

  

Sentința în procesui incidentelor din 1925 

În ziua de -27 Iunie crt. a avut loc procesul inciden- 
delor din toamna âănului 1925 - | 

După pledoariile interesante ale avocaţilor de ambele . 
pârți, d-l prim-procuror întrun frumos sequizitor a se- 
lecţionat pe acuzaţi, clasându-i în 5 grupe, tribunalul a a- 
mânal pronunțarea pe azi Luni 2 crt. | 

La ora 6, după ce se face. apelul inculpaţiilor, d-l 
prim preşedinte B. Apostolide citește următoarea sentință, 
prin care se condamnă pe baza art. 239 din C. P.pe: 

Leon Leibovici, Şaim Daniel, Baruch Siegler şi Sari 
Leibovici, câte 3 luni închisoare. Aron B. Katz 2 luni, 
Avram Polak 25 zile. Bercu lacobi, Bercu Ghidale Wolf, 
Rabin Soifer, Idel Şor, ițic lacobi, lancu Şiler, Mendel 
Leibovici, A, Leibovici, David Daniel şi câte 20 zile în- 
chisoare ; Leon Leibovici, Sami Daniel. -B. Siegler, Sami 
Leibovici şi Aron B. Katz în solidar 300.000 lei despăgu- 
biri civile reclamantului Herghelegiu. - | 

Leon Leihovici, Şaim Daniel, B. Siegler, Sami Lei- 
bovici, Bercu P. Iacobi, A. Poilak, Bercu Ghidale Wolf, 
Rubin Soifer, Idel Schor, Ițic Iacobi, Mendel Leibovici, 
Avram Leibovici şi D. Danie) în: solidar 40.000 lei recla- 
mantului Bălănescu. 

Avram Polaclk, lancu Şiler în solidar 20.000 lui Hudici 
„Achită pe Ițic Şiler şi Moise Solomon. 
Din „Telegraful“ 27 lunie 1928,
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Ca cronicar, datoria mea este a arăta cele rele şi 
cele bune, fâră interes sau părtinire. Dacă am arătat a- 
ceste câteva fapte, le-am făcut şi arătat în mod abreviat 
și fără arătarea tuturor localităţilor şi nume. Numai să nu 
se zică şi să nu fiu criticat că nu le-am arătat. 

| Am zis şi repet și acuma că poporul român nu este 
apt pentru a comite progromuri şi alte fapte criminale 
ca în alte state vecine şi dacă s'au întâmplat  oareșşicare 
fapte regretabile cauza cauzelor au fost întotdeauna diver- 
sele elemente, care căutau jaf şi avutul evreilor. 

Nobilul popor român şi după arătarea nemuritorului 
Petriceicu Hajdeu, a fost din vechime foarte tolerant cu 
populaţia Israelită. | Iată câte va exemple : In anul 1573 în timpul domniei 
lui Alex. Mircea a! Munteniei. un evreu Şaim fiul lui 
losei, fu secretarul lui Vodă (op. citat p. 205). In secolul 
al XV-lea puţin după fondarea Moldovei, Israeliţi, leşeşii 
stabilindi-se se ocupă liberi cu comerţul de cumpă- 
rare şi vinderea de sclavi (idem p. 83). In secol al XVII-lea 
evreii din Polonia fiind torturați şi ucişi de Cazacii Zapo- 
rigeni, găsiră refugiu și liniște în Moldova (Arhiva Ist. 
Tom. | partea Il p. 110), 

Călătorii care au vizitat țările Române zic că : fiecare 
sectă şi religie e tolerată de a-şi exercita cultul fără nici 
o împiedicare. 

În secol XV-a marele şi gloriosul Voivod Ştetan cel Mare, fiind grav bolnav, un medic evreu îi alina dure- rile şi suferinţele. Vodă Petru şchiopul al Moldovei avea ca medicul său pe evreu! Solomon Aschenazy, Vodă Vas. Lupu avea ca medic al său pe evreul Cohn. Nemuritorul 
Voivod Constantin Brâncoveanu avea ca medicul curţei sale pe Avram Jidovul. Vodă Nec. Mavrocordat avea pe evreul Maran Fonseca. Pe la începutul secolului al 19-lea un Dr. Meyer din București era profesor al facultăței de medicină de acolo, asemenea si Dr. lalius Baraş etc. 

Aşa dară după cât am arătat argumentez îndeajuns că poporul Român a fost în toate timpurile cel mai tolerant faţă de evrei și dacă după cum am zis s'au întâmplat lucruri regretabile, ele au fost străine de voință şi principiul nobi- lului şi tolerantului popor Român. 
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Deoarece manuscrisul a fost până la 1903, 

deci îl public astfel, după care însă voi com: 

plecta istoricul şi faptele până în prezent. 
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» Numele și vechimea 
târgului Neamţ 

a 

V Târgul Neamţului, după tradilie. este fondat de Cavalerii Germani, ai ordinului din Malta, cari au trecut prin Moldova pe la 1249, după care ar puria numele: Zicerea ; „Neamţ“ este de origină slavică : n Niemetz“, dela cari a trecut la Români » Neamţ“. In chrisovele imediat după Bogdan Dragoş Vodă, ne întâmpină dejea numele Neamţului. 
3)La 1200 hordele Tatare ale Cumanilor dominau în Moldova. La 1210 Andrea II Regele Ungariei cheamă în ajutor pe Cavalerii Teutoni contra acestor. păgâni, care necontenit năvăleau şi prădau Statul său. 
Aceştia venind făcură cu tatea Neamţ, iar la 1920 după învingerea Tătarilor, Cumanii părăsesc aceste locuri. Cumanii ce rămân pe loc, : mestecându-se treptat cu po- pulațiunea Română. - | | 
Moldoveniii au conservat suvenirea - feplului, dând anlicei zidiri caracteristicul nume : „Neamţ“, după care şi târgui şi întregul judeţ împrumutară acest nume. 
% Pe locul unde astăzi se află târgul Neamţului şi im. prejurul său, în vechime s'au aflat următoarele târguri, unde probabil locueau şi evrei: Jarote (aproape de mun- tele Rusu), Coarne (tot aproape de muntele Rusu spre ră= sărit), Orania (pe dealul Pleşu, la punctul Carciova, unde e azi mahalaua Pometea din târgul Neamţ) şi 7ârgu Nouă (pe la Boiştea), | 

  

15 Hăjdeu, Arhiva Istorică a României. Tor, 1 p. 140, 142.—ildem Folia „Ro- mânismul“ An. |, _ 
2) Revista «Asachi» An. LII No, 10 p+ 1374=1378, 
3) Nuvele. istorice 'a României de Gh. "Asachi Tom. |] laşi 1867 Institutul Albina, , 4) După notițele Istoriei bisericelor Ron âne de Arhim, Narcis Creţule scu ce mi-a dat, 

Cronica Comunităţilor Israelita gin jug. Neamţ de Iosef Kaufman cronicar Piatra N. Tom. IL
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Locuitorii târgurilor Jacote şi Coarne -s'au mutat pe 
țarina mare în Plopana (între S-cea şi Blebea de astăzi), 
formând târg numit Țarina Mare, care aparţinea pe acel 
timp familiei Catargiu. Mai târziu Visternicul Elie Catar- 
giu împresură locurile Mânăstirilor din judeţ, anexându-le 
proprietăţei târgului său, iar la 1721 loinik Hadămbă 
Asan, episcopul Romenului judecându se la Divan cu  fa- 
milia Catargiu peniru împresurări, sa hotărât ca târgul 
Țarina M:re să ap'rţie Schitu:ui Slăţiorul (Voivodeni), iar 
lui Catargiu i sa dat în schimb moşia Mărăţei cu maha- 
lale din târgul Pietrei,:care pe acea vreme aparţinea a- 
celui schit Vovideni, | 

Nu trecu mult şi acest târg s'a desființat, mărindu-se 
necontenit târgul Neamţului. ” 

Locuri în apropierca târgului Neamţ, care poartă nu- 
miri evreeşti si nt: Moișe (o vale care iesă la Rășca priutre 
munți) şi /dauca (lângă Bălţăteşti), 

“Târgul Neamţului este al doilea târg după Piatra, dela 
care se alfă 33 klm. depărtare şi este aşezat lângă pără- 
iele : Cracau, Neamţ şi Hozona, cari prin revărsările lor 
aduc descori stricaciuni târgului şi îroprejurimelor sale. 

__ “Trg.-Neamţului este înconjurat în partea răsăriteană 
de dealuri pline de ruine, cari ne vorbesc de vechimea 
lui şi păstrează imulte amintiri din trecutul evreilor locu- 
itori din vechime în el, şi areo climă ce nu se destinge 

„de acea au Pietrei 
Dup? notițele statisii e asupra Mollovei făcute de 

Prinţul Necu ai Suţu (p, 55) acest târg a numărat 634 !0.- 
cuitori evrei, stabiliți din ve hime, curi păteau o dajdie 
de câte 60 lei vechi, fiecare pe an. Astăzi întreaga popu- 
laţiune se urcă la aproape 11.000 suflete printre cari a 
prope 4000 suflete Israelite. 

Dela aplicarea riguroasă a Art. 8 din legea băuturilor 
spirtoase (1882) şi a gvanelor din sate, mulţi evrei din 
site s'au stabilit aci şi irăesc în mizerie din c re cauză 
mulți au emigrat și alţi ar emigra de or avea mijloace. 

| II) Şcoala sau Talmud-thora 

Şcoala sau Talmud-lhora în acest oraș datează din 
cele mai îndepărtate timpuri. Dela 1829 însă funcţionează 
neîntrerupt. Ea este frequentată de peste 200 copii sărmani.
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Inainte cu 40—5) ani ea avea 4 mslamdim (învăţători) 
care predau exciusiv limb» hebraică, după obiceiul vechiu, 
cu traducerea în jargon. Budgetul ei era 150 lei vechi pe 
lună şi se acoprrea din venitul gabe'ei și din dări volun- 
tare încasate prin o cutie specială ce purta titlul de „Cutie 
pentru  biker-choilim şi taimud-thora“ şi care producea 
vre'o 30 lei pe săptămână. Mai înainte Talmud thora era 
sub conducerea Cahalului. astăzi însă se conduce de un 
comitet special. care se înteresează de progresul ei.. 

In anul 1890 Epitropii Comunităţei împreună cu co- 
mitelul soc. „Cultura“ în frunte cu d-l M. Ipcar s'uu în= 
trunit la 16 lunie, fiind la acea întrunire peste 200 eno- 
riaşi ai Comunităţei Acolo sa discutat înființarea unei 
Comunităţi regulate cu o şcoală mudernă. 

După ce sa hotărât înființarea şcoalei moderne s'a 
colectat 2200 lei, alegându se ca comitet al şcoalei şi al 
Comunităţei pe D nii: M. Ipcar, Dr S.hwariz, A. Wein- 
rruch,. Schoeiberg. A. Gharas, Lupu Vechsler, L. ].. 
Wechsler, $miel Iancu și Raf. . 

Cei retrograzi şi fanatici au fulgerat contra acestui 
comitet, dar totul fu în zadar căci şcoala progresa în fie 
ce zi, înființându-s= un club de lectură în localul şroalei 
şi proclamând ca preşedinte onorific pe Baronul de /jirsc/ 
iar pe D-nii: Elias Schwartfeld şi-M. Gaster ca membrii 
onorifici al școalei şi Comunităţei. Directorul ş-oalei fu 
d-l M. Birnbaum. 

Ca comitet al Comunităţei s'a ales pe ID-nii M.I, Ipcar, 
(preş.), Aba Herșcovici şi B Rorlich (vice-preş.), Arnold şi 
Gustav  Weinrauch (casier), S. Raf (secretar). Aiterescu 
(contabil), E 

Acest comitet lucra în comun cu cel şcolar. Pe de altă 
parte D-nele Marie Ipcar, S. Dr. Schwartz şi D şoarele A. 
Ferester şi D. Wechsler au luat frumoasa iniţiativă de a în- 
fiinţa o şcoală de fete. 
In anul 1897 s'a fondat şcoala Israelită Română Arnold 

şi Charlotte Weinrauch, care au oferit pentru. acest scop 
imobilul lor în valoare de 10.000 lei Şcoala fu deschisă 
Mercuri 9 Aprilie, când avu loc inaugurarea în fața unui 
public numeros, obligându-se d-l Weinrauch a da pentru 
întreţinerea şcoalei 125 lei lunar iar domnul Herş Ra-
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paport a donat 1000 lei bonuri, obligându-se a da 25 lei lunar. Asemenea s'au obligat a da pentru susținerea școalei dl Berel luster 10 lei lunar şi dl Leizer Moise Calmen 
15 lei lunar. Ă 

Ca şi în Piatra soc. Junimea „Misericordia* îngrijea de imbrăcarea copiilor săraci. 
Afară de şcoală mai sunt multe şcoli private con- fesionale. | 
In treacăt starea morală nu este tocmai ridicată, to- tuși de obicei se : vorbeşte limba ţărei şi sunt aci ca şi în Piatra bărbaţi culți care merită a fi respectaţi. | 
Aci este locul nimerit de arâtat că reposatul Moise 

  

  

  

  
D-l Arnold Weinrauch 

Leib a lăsat mai multe legate pentru văduve, orfani, biker- choilim (bolnavi), şcoală şi sinagogă, în valoare de o mie galbeni. 
Aceste legate au fost prevăzute în testamentul său, legalizat de Onor, Trib. Neamţ, dar d-l Beral, ginerele său n'a respectat legatele.
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DAci fiind vorbă de şcoală, trebue să amintesc că în luna lale 1901 Ministerul Instr. Publice a dispus  închi- derea asilului confesional Arnold şi Charlotie Weinrauch pe motiv că localul nu era higienic și funcționarea nere.- 
gulamentară. ă 

| In luna Mai 1902 d-l Astruc a trimis aci o circulară 
prin care îndeamnă a se alege un comitet şcolar. care 
să se ocupe cu înființare. unei şcoli da fete spre a fi 
subvenționată de Ica. | 

In 15 lunie 1902 mulţumită inițiativei D-lor S. Beck, 
A. M. Schor, S. Haimovici etc. s'au întrunit un număr 
foarte mare de enoriaşi, hotărând a colecta suma de 200) 
lei spre a pulea reforma şcoala confesională existentă 
într'o şcoală model, putând fi condusă regulut prin sub- 
vențiunea Icei. ă 

S'a constituit en comitet şcolar din D-nii: Schor, 
Beck, Haimovici, Wechsler. Raf, M. Ștain şi Cornştein, 

Neexistenţa gabelei şi al unui comitet al Comunită- 
ței, fac ca toate instituţiunile Comunităţei să zucă într'o 
adevărată amorţire. Nici şcoală modernă, nici spilal, nici 
ajutoare, clerul neîntreţinut şi totul după voia întâmplărilor. 

„HD Bikur-Choilimn (Ajutorarea bolnavilor) 

De spital aci nici nu poate fi vorba, cu toate aceste 
în anul 1683 după cum am zis reposatul Moise Simon 
Leiba, a lăsat prin testament legal, mai multe legate, în 
valoare de una mie galbeni, pentru a se înființa aci un 
spital, dar Comunitatea nefiind persoană juridică, ginerele 
reposatului d-l Beral a ocolit testamentul, nefolosindu-se 
Comunitatea cu nimica din acel testament. 

In anul 1891 reposatul Haim Bure:h Rapaport lasă 
70.000 lei prin testament, de a se înființa aci-un spital, 
dar rezultatul fu acelaş ca şi la 1883, 

Mai înainte se dedea doi galbeni pe săptămână ajutor 
bolnavilor săraci, astăzi nici aceasta nu se dă, trebuind a 
se colecta ofrande spre a veni în ajutorul nefericiţilor. 

1) Egalitatea XII No, 29,
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IV) Ospătărie populară 

In luna lanuarie 1901, d 1 Astruc a împărțit 3009 lei 
din partea Alianţei și a regulat deschiderea unei ospătării 
populare, “subvenţionând această instituţiune cu 400 lei 
lunar, iar în anul 1902 a mărit subvenția la 500 lei lunar, 

Aci fiind vorbă de aiutorarea săracilor, voi adauga 
că mai înainte săracii scăpătaţi şi cei neputincioşi erau susținuți după împrejurări: din venitul gnbelei şi din dări voluntare: - “ 

In timpul iernei se cumpăra de obiceiu 20. stânjeni lemne, ce se împărțeau sâracilor dn târg. 
Peniru iimpul Paştelor, Ja fubricarea de Matoth (a- zime) fie ce israelit cu stare plăteau câte 5.10 bani mai mult pe kg. spre a putea da săracilor azime gratis. 
Afară de aceasta, două persoane delegate de rabin, colectează bani sub numele de Mucs chiten, din al cărui produs se cumpără Maţoth, ce se împart: gratis săracilor lipsiţi cu totul de mijloace. A 
Mai era şi un alt venit în folosul săracilor, acela 

numit „Şabes-pares“ (Bani de Sâmbâtă) care se strângeau 
de un gabai ales cu învoirea rabinului, 

Astăzi carilatea întradevăr este neglijeată totuşi se găsesc destui oameni cari a practică. 

V) Sinagoga mare 

Pe lângă cele nouă cașe de rugăciuni, există aci din cele mai îndepărlate tinpuri sinugoga veche, al cfruia is- toric prezintă un mare inte'es în istoria Comunităţei locale. . 
Pe locul spitalului actual al M-tirei Neamţului, clădit la 1852 de egumenul Nioniel, din banii M-tirei Neamţu- lui—căci pe acea vreme târgul aparţinea ca proprietate M-tirei—a fost odincoară o sinagogă veche, făcută din dulapi groși, ce nu erau nici tencuiți, nici văruiţi, aşezate insă pe o temelie de piatră, rămasă dela dărămarea vechei sinagogi, ce era de piatră şi cărămidă și care a ars la 1774, Alăturea cu această sinagogă tra o casă de rugăciune
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cladită asemenea din lemn dar tencuită şi văruită. Vechea 
sinagogă se reclădise la 1776 pe locul celei vechi, care 
după cum am amintita ars la 1774 în ziua a nouaa 
lunei Ab (tişa beab), în vremea Domniei lui Grigorie 
Ghica al Moldovei. Vodă nepermi'ând evreilor de a-şi re- 
clădi sisagogă d'n piatră, dânşii irimiseră la el pe un 
membru al Comunităţei Iţekck ben Abraham Moişe, spre 
a stărui în acest senz; dar el nu reuşi şi voia se dele de 
Vodă numai pentru reclâdirea în lemn. Intorcându-se tri- 
misul lor, evreii se puseră ia reclădire, lăsând. numai te- 
melia veche de zid, şi clădind restul din dulapi groşi. 

Pe atuncea .nu erau în Neamţ tâmplari, şi reelădirea 
se încredință stolerului poreclit ! Vasile cel mare, care 
clădi şi pomenită casă de rugăciune de alăturea. Ambele 
lăcașuri se isprăviră la 1777,când Comunitatea le înaugură 
înaintea sărbătorelor de toamnă din acel an, înscriind e- 
venimentul în 'pinkes şi pe o foaie volantă groasă: de 
hârtie, semnată de toţi membri Cahalului de atunci, pu 
nându-se şi pecetea sinagogei anterioare, cu dala 1737. 

lată copia documentului : 

Documentul rectădirei Sinagogei din Trg.Neamţ 1776 

” Reclădirea Sinagogei din Trg.-Neamţ 1716 

Cu ajutorul lui D-zeu! 

“Spre pomenire pentru neamurile viitoare să fie acest 
uric că în oraşul Neamţ a fost o Sinagogă veche. zidilă 
pentru veci. o zidire puternică şi: foarte frumoasă, iar în 
anul 534 (1774) noue a lunei Ab în ziua cea mare pentru 
toţi tii lui ]srael, în ziua, în care templul nostru şi slava 
noastră, a fost dărâmat şi ars de două ori, sa încins uu 
foc mistuitor în oraşul Neamţ, şi pomenita Sinagogă a 
fost şi ea prada focului. Ne-am opintit din răsputeri de-a 

1) Acesta era un om înalt şizdrayăn, care făcându-se mai târziu haiduc, în- 
grozi cu ceata lui tot judeţul, | 

2) Documentul este publicat în Fraternitatea An, VII Nc. 44. Este găsit de 
mine şi trimis în origirul delui Dr, Elias Schwarţfeid pentru publicare, dar fiind 
esilat la 1885, documentul deocamdată se mai ajiă la D-sa.—AUTORUL,
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rezidi casa de rugăciune pe temelia ei precum a fost mai înainte, Dar Vodă Grigore Ghica —a cărui slavă să se mărească—s'a impotrivit să o zidim din piatră ; și aşa am trimis la Vodă un apărător credincios şi “nume pe un evreu, domnul Ițchok ben Abraham Moişe, bine cu- vântată fie pomenirea lui, ca să roage cu stăruință pe Vodă ca să reîntoarcă splendoarea Sinagogei la forma ei „cea veche. 

lar Vodă îi răspanse şi îi zise: „lată vă dau 'voie ca să zidiţi Sinagoga numai din lemne şi nu din pietre“ şi noi am păzit puronca M. S, Vodă și am zidit această casă din lemn, şi am scris aceste cuvinte spre pomenirea veș- nică în anul: „Mai nare v. fi Slava acestei case din urmă decât acelei dintâi“. Aici Neamţ. Noi am iscălit aci jos la masa de tărnosire a Sinagogei, în anul 536 în 17 zile a lunei Elul şi-am- pus peceta Sinagogei celei vechi. 

(L. S) 
Iscâliţi : MVaftuli Grumăzeșter, lehudu Leib Flaharm, Șloime sin Isac AScuţir, Peisich sin: Moise, Isr. sina Menaşe. 

Noua sinagogă reclădită, deşi era o zidire puternică şi frumoasă, nu stălu decât până la 1821, când un grec romunizat Neculai Drăghici, pe care. evreii l'au scăpat de jataganele turceşti, în timpul DZaverei, drept recunoş- liință, dete foc sinagogilor, şi au ars până în temelie cu „tot târgul Neamţului. 

Lidiştindu-se apoi Zavera, Comunilatea Israelită, în vedere că oraşul era foarte adeseori expusă pradei focului. şi fiindu i teamă a reclădi sinăgoga iarăşi din lemn. tri mise la Vodă ioan Sandu Sturza pe bătrânul Moche Fe:- ghes, care să obţie voia de a o reclădi în cărămidă. Şi dânsul obținu dela Vodă la 6 Octombrie 1823 un hrisov în care se zicea expres: ca să-și zidească în târgul po- menit (Neamţ) școala lor peniru rugă (sinagogă), de că- rămidă, tot pe locul unde a fost mai înainte. 

  

1) Vezi capitolul „Zavera“ în Comunitatea din Piatra,
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„Hrisovul de învoire reclădirei sihagogei, a Voivodu- 
lui loan Sandu Sluiza este cu data de 6 Octombrie 1823, 

lată copia învoelei : 

Invoirea rectădirei Sinagogei din Trg.-Neamţ 1823 

"Hrisov Domnesc 
Noi loan Sandu Sturza Voivod. cu mila lui D-zeu Domn 

țerei Moldovei. 

Se face ştire cu aceasta carte a Domniei Mele că prin 
jaloba ce au dat toţi Jidovii locuitorii din Târgul Neamţului 
dela acel ţinul ; au arătat că ei având numai o şcoală - de 
rugă în acel târg, şi fiind din lemn, în vreme când au ars 
lârgu, au ars şi şcoala lor. încă şi toate cărţile gospod ce 
au avut asupra acei şcoli. remâind ei şi până acum fără de 
şcoală pentru care întimpină multă greutate şi supărare întru 
săvârşirea celor datornici, ai legei lor; făcând rugăminte ca 
să ne milostivim asupra lor, şi prin carte Domniei Mele să 
li se deie voie şi s'obozenia ca să şi facă şcoală la loc, şi 
pentru că aleseori se întâmplă primejdie de foc, să aibă 
voie să-şi facă şcoală de cărămidă spre apărare de primejdia 
fozului ; cu care să se poată înlesni întru lucrarea. datoriei 
legei lor 

- 
Deci după jaloba lor, încredinţindu-ne Domvia me că 

cu adevărat școala lcr de rugăciune ce au avut au ars, şi 
nu pot să se inlesnească întru ale legei datornicii sevârşire, 
privind cu milostivire asupra rugăminţei ce au făcut. lată 
prin 'aceasla a noastră Doamnească carte, hotărâm şi le dăm 
slobodă voia de a fi volnici să-şi zidească în Târgu pome- 
nit Neamţu, şcoala lor pentru rugă, de cărămidă. tot pe locul 
care au iost mai înainte, după învoială ce au avut cu s'ă- 

“pânii locului târgului, precum şi casa dăscălească a lor pro- 
prie de şcoală, iarăşi pe locul ce au fost mai înainte. să:şi 
zidească, slobozi fiind a se aduna întrânsele, şi a sevârşi 
cele dâtornici al lege lor, fără de nici o asuprire şi fără de 
nici o oprire. 

1) Documentul este descoperit şi publicat de mine în ziarul «Fraternitatea> 
An, VII No, 4,
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Despre asemene şi spre aceasta poroncim Domnia Mea 
ot Dregătoriei de ţinut i altor boeri slujbaşi' şi zaprii, vă. 
zând carte aceasta a Dumniei mele. cu toți să vă feriţi de 
a face supărare numiţilor Jidovi din târgul Neamţului, la fa- 
cerea arătatei şcoalei lor şi la ale leg.i lor ditornicii sevâr 
şire întrânsa, 

lo loan Sturza V. V. d. 

(L. S. D) 1823 Octomvrie în 6 zile. 
(S. $.) Jalea Parati.—Sau trecut în condica ispravniciei. 

Şeful secției Kakam- Pod. 

  

Cahalul, în urma acestei învoiri din partea lui Vodă, 
adună material, adus din Roman şi Fâlliceni şi zidi o 
'sinagogă mare, după stilul vechiu oriental: iar spre partea 
nordică a ei se ridică o căsută peniru dascăl, care ţinu 
loc și de bef-hamidraş. | 
„Lângă sinagogă în partea r&săriteană era un arbore 

de pere, care după cum mi-au afirmat bătrânii, făcea 
roade de două ori pe an, 

Tot în partea răsăriteină era şi un mic hegdiş, ce 
adăpostea pe săracii bolnavi şi neputincioşi; față cu uşa 
dela befhamidraș era o fântână, care se mai vede şi !) 
astăzi ; iar împrejurul tuturor clădirilor aceste, era un gard 
de scânduri, al cărui cuprins se numea Și/hoif (curtea 
sinagogei). | 

Gardul avea două părţi, una spre uliţă și cealaltă pe lângă befhamidraș în partea apusană, unde era drumul ce conducea spre baie, care era în depărtare de 60 paşi în spre dreapta sinagogei. | d „Dela baie cu 100 paşi mai departe era cimitirul lângă eal. 
In istoria sfintelor Motiri Neamţu şi Secol de Arhi- mandritul Narcis Creţulescu, în Tom. VII capii. «Spitalul din Trg. Neamţ» p. 455 (sub litlul Zestrea M-tirei Neam- 

  

Ț 
Ă 1) Locurile mi s'au arătat de bătrânul Isruel lancu Moise la 1884. Vezi şi Divre Haiumim Bearţois România de lankef Psantir Vol, | p. 27, 28, 29 şi 30.
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țului şi pregătirea locului spitalului) spune: «Pe acest loc se află 
un feredeu jidovesc de lemn şi o școală (sinagogă) jido- 
vească de piatră mare cu două rânduri». Sinagoga era 
netâncuită şi nici văruită. 

Nici această sinagogă nu avu o soartă mai bună. Ea 
a stat neatinsă aproape 30 ani, până la anul 1849 când 
Arhimandritul şi Starețul M-tirelor Neamţu şi Secul, egu- 
menul Nioniel cu soborul său proectară zidirea spitalului 
actual și-și aţintiră ochii asupra locurilor Comunităţei, şi 
sub pretext că nu găsesc loc mai potrivit şi mai spațios, 
apărat contra inundaţiilor ce suferea târgul şi având 
M-tirea mitoc în apropiere, de:i stăruiră pe lângă dregă: 
torii ținutului şi la Vodă, de a se desfiinţa toate clădirele 
Comunităţei Israelite. | 

Această stăruinţă dura câţi-va ani, adică până la anul 
1849, când M-tirea ohţinu pozvolirea dărămârei acestora, 
atunci starețul Nioniel căuta a se înţelege cu Cahalii Co- 
munităţei în această privinţă, dar aceştia nu admiteră cu 
nici un preţ a s€ dărâma sfânta 'sinagogă, atunci stareţul 
prin ăjutorul privighetorul IDNeculai Părvu, a şefului 
de poliţie Dumitrache Pelin Medelnicer şi a ispravnicului 
au pus oameni şi au dărâmat feredeu! şi sinagoga. 

Dărâmarea sinagugei s'a făcut ziua (căci feredeul s'a 
dărâmat noaple), când evreii închiseră dughenele şi aler- 
gară cu toţii aci, suindu:se pe sinagogă nau lăsat a se 
dărâma, de.i se încinse o luptă mortală între dărâmători . 
şi evreii, aşa că 6 evrei fură ucişi şi mulţi răniţi. Aseme- 
nea şi dintre dărămâtori. , : 

După dărâmare, Comunitatea a irimis o deputaţie 
compusă din D-nii 2 losef Leib Puioles, Motel Feighes şi 
loset Bolocan, la Vodă, dar nu obţinură nici un rezultat 
deci plecară la Constantinopol, de unde aduseră dela Vizir 
un iirman ca M-tirea să deie Comunităţei 1500 galbeni 
despăgubiri şi alte locuri pentru cele dărâmate, - 

Mânâstirea s'a opus contra firmanului şi Vodă Gri- 
gore N. Ghica n'a :pulut a pune la cale această pricină 

1) Istoria Metirilor Române de Archim. Narcis Creţulescu Tom, VII pagina 
456 (inedit), 

2) Urmaşii acestui bărbat este familia Veinrauch de acolo,



254 e e Sinagoga mare 

„până la anul 1855 când regula afacerea și linişti sfada ce exista între comunitate și egumenul Nioniel. Mai întâi la 10 'April 1855 s'a făcut următoarea învo- ială între “Comunitatea şi M-tirea Neamţ. 
lată copia învoielei: 

Invoială pentru a se îiace Sinagogă Evreiască cea nouă, în locul Sinagogei destiințate la facerea spitalului din Trg,- Neamţ la opis No. 593. —An. 1855 Aprilie 10 zile, 

! Act de învoială 
Pentru a se face o sinagogă evreiască cea nouă, în locul sinagogei desființate la facerea spitalului din Trg.-Neamţ — trecut la opis No. 593 al actelor de învoială. —1855 Apr. 10, Subiscăliţii vechili şi alți din Comunitatea nației evre= ieşti din Trg. Meamţului faceni ştiut că pentru siguranţa spi- talului ce a făcut Mânâștirea Neamţului în târgul său cu a- celaș numire,—după rostirea articulului 79 $ 4 secţia 3-a din capul al III. lea a orgapicescului regulament în folosul public, urmând neaparata nevoie de stremutarea şcoalei evreieşti ce Su ailat în apropiere de acesta, însuşi cărimuirea a încuviin- fat aceasta, pe temeiul aliniatului $ 479 din condica țivilă şi a' altor legiuiri a țărei noastre, spre nejignirez însă dritu. lui ce are Comunitatea de a avea sinagogă şi casă dăscă- lească aproape de ea, poirivit cu cartea D lui loan Sandu Sturza Voivod, în anul 1823 luna Oct. 

Sfatul adminislrativ prin închierele sale, înalt întărite din anul 1849 Sept. 29 No. 2458 şi 1852 Noemvrie No. 3704 şi 1855 Februar 4 cu No, 385 an pus îndatorire mânâstirei acesteia ca pentru locul şcoalelor ce au fost în apropiere de „zisul spital şi care s'a și desființat cu ale sale poronci. să ne "dea locul numit a lui Drăghici, după însuşi stăruirea cererei noastre şi apoi pe lângă locul arătat să ne mai dea mânâs- tirea și tot materialul trebuitor tt pentru asemene zidire, precum piatra pentru temelie, cărămidă, var, nisip şi toată cheltuiala trebuitoare ;—toate aceste : scoase, făcute şi cărate. de mânâstire la faţa locului zidirei, precum şi 200 galbeni PNI 
1] Arhireu Creţulescu, Ist. Monastirelor Române, Tom, X cap. 51 p* 186,
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pentru plata lucrului tuturor meşterilor 'şi a salahorilor şi al- 
tele ori ce ne ar trebui acum, dar fiind sosită vremea de a 
se pune în lucrare zidirea sinagogei noastre pe locul arătat, 
după hoterirele ocărmuirei citate mai sus, şi după luarea a- 
minte ce au făcut şi o parte şialta, adică Comunitatea zisă, 
precum şi Mânâstirea, am văzut multe greutăți şi conoscând 
că pentru înlăturarea acestora neapărat urmează a se aţăţa . 
noue prigoniri şi anume : că jos iscăliți vechili din partea | 
naţiei, tocmai s'au lamurit că numai pe locul numit a lui 
Drăghici, cerut de noi însuşi cu toată stăruirea şi încuviin- 
țat de prea Inalţatul Domn, de loc pentru sinâgogă aici cum - 
nu este cu putinţă a începe cu zidirea arătată, fiind aceasta 
numai de S stânjeni şi una palmă în curmeziş şi după hotă- 
rirele date am cunoscut că noi n'avem nici un drept a face 
cererea de a ni se da mai mult loc, fără numai acel a lui 
Drăghici, iar pe de altă parte cerându-se acum :Mânâstirei 
mațerialul şi cheresteua ce este îndatorită a ni se da, i vine 
foarte greu a întra în aşa lucrare, mai vârtos acum în timpul 
plugăriei, cu care greu se sdruncină Mânâstirea cât şi locu 
itori mai ales în cărătura acelui total material, — în privirea 
dară a împrejurărilor isvorite acum. găsindu-se şi o parte şi 
alta în strâmtorare, am cunoscut că lânţuirea prigonirei a- 
cest-ia mai mult nu e folositoare nici unei părţi şi prin ur- 
mare după folosul ce am cunoscut o parte şi alta ne-am în- 
voit cu: bină mulţumire în chipul următor : 

Ca Mânâsti.e pe lângă locul lui Drăghici carele este. 
de 5 stânjeni şi 1 palmă, încuviinţat de hoterirele de mai 
înainte, să ne mai deie şi încă şi osebit alte două locuri.de 
alălurea numite a ţiganilor, cumpărat de Mânâstire în .mă- . 
sura de 4 st, şi 7 palme, care locuri unite fac un loc de 10 | 
stânjeni curmezişul la anândouă capete şi 20 stânjeni în. 
iungime s2u pre cât în lungime va arăta liniarea uliței după 
împrejurările dela faţa locului, care loc se află în parte. de 
sus între locul D:sale Anton loan şi în partea de jos a Sf.- 
Saie I:onomului Grigore, şi pe lângă arătatul loc să pe mai 
dea Mânâslirea atât binaua de piatră ce se află în fiinţă, 
pe însuşi locul lui Drăghici și piatra ce este cărală de Mâ- 
nâstire, tot pe acelaş loc, încă şi 9 coşuri. de piatră de zid, 
cărată la faţa locului, acum din nou, care le-am şi primit, 
remâind Mânâstirei de a-şi primi numai toate lemnele . din 
casele țiganilor ce le-au cumpărat.
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Il) Pentru tăerea cherestelei şi cărătură ei din chereste- lele, pentru facerea cârămizei şi a varului şi cărătura acestor materialuri şi al năsipului şi a altora ce sunt de trebuinţă spre zidirea şi acoperirea ziselor binale, precum şi acei 200 galbeni hotărâți a ne da Mânâstirea pentru lucrătorii şi 
pentru toate aceste la un loc, Mânâstirea se îndatoreşte ca potrivit îuvoelei acesteia, primită de către amândouă părţile, a ne da 1000 (una mie galbeni) zimţi pe care am şi primit acum la facerea acestei învoeli, iar alta nimic, 

III) Pe lângă suma de bani arătaţi mai sus, Mân âstirea se îndatoreşte a ne da din locul de păduri slobode, toată cheresteua trebuitoare la înființarea sinagogri fără plată de jugărit, precum şi tot celalt material ce se va găsi pe ma- şina, fără nici o plată de dejmă sau jugărite 
IV) Dacă noi am mai cumpăra alăturea, cu locul arătat ca punctul | ei, un alt loc pentru ograda a şcoalei- ce sar aupr'nde de zidirea şcoalei noastre, Mânâstirea să fie datoare 

a mil întări fără zeciueala cuvenită ei, remăind iarăşi nesu- pusă bezmenului cuvenit proprietăţei în. veci după vechiul obiceiu, pe vremea, rât însă aceasta va fiinţa de şcoală fără alte încăperi sau locuinţe lăturalnice de spiculaţie vor fi su- puse iegiuit ca și toate celelalte binale din târgul acesta. 
Şi în sfârşit tot felul de documenturi şi ori ce fel de „înscrisuri vor fi păstrând asupra locului sau asupra  locuri- lor, pe care a fost până acum desființatele şcoale, pe lângă spital, toate se desființează remăind ca nişte hârtii albe bes= tritul din carta Domnească, fiind=că Mânastirea. prin darea locului arătăt la punctul I-ei a învoelei acesteia ni s'au des- păgubit în totul, remăind locul sau locurile acelea iarăşi în vecinica stăpânire a Mânâstirei, remâind şi toate pretenţiile iscate dintre Comunitate sau vechili asupra Mânâstirei, în de veci strânse, precum şi orice fe! de hârtii reclămătoare îna- inte către orice locuri administrative sau judecătoreşti, de azi înainte rămân toate albe şi nelucrătoare şi la orice locuri S'ar arăta să nu se ştie în nici o seamă ca pentru pricină sfârşită şi stânsă pentru totdeauna. 

Deci spre ştiinţa şi tocmai urmare a învoelei făcute - în timpul arătat mai -sus şi primite de către amândoua părţile, . s'au făcut două de o potrivă acturi, din care acesta adevă= rat prin iscăliturele de către plenipotenţii Comunităţei evre-
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ieşti şi alte persoane dintre noi, precum şi osebiți martori 
creştini, care s'a întâmplat faţă, s'au dat Sf. M-tiri Neamţu: 
lui, primind şi noi în asemene act din partea Sf. Monastiri 
sub peceta sa iscâliturele cuvenite a sub ordinicescului sfat 
a acestei Mânâstiri spre veșnica curmare a prigoniei ce au 
urmat până acuma în prejmetul acesta al şcoalelor, încre- 
dințindu-se aceasta şi de locul compeiinte. 

Urmează zece iscălituri ale Jidovilor fruntaşi din 'Trg.- 
Neamţ o , 

Şi eu fiind faţă la aceasta învoială am iscălitde martor 
Gavril Gheorghiu. | 

ŞI eu fiind faţă am iscălit: Petru Ciuntu. 
Urmează legalizarea Poliţiei din Târgu. Neam| cu No. 723. 

din 13 April 1855. (US) 

  

„__ WContorm închierei sfatului Administrativ din anul 1849 . 
No. 2458. anului 18592 No. 3704 şi anului 1855 No. 385 au 
pus îndatorire Mânâstirei, ca să” deie Comunităţei locul num t 
a lui Drăghici precunr şi tot 'materialul trebuitor pentru re- 
zidirea acaretelor dărâmate, precum şi toată cheltueala tre- 
buitoare precum şi 200 galbeni plata lucrului etc. 

Apoi având însă în vedere greutatea predărei matcria 
lului. pentru zidire, au convenit ca Mânâstirea să le deie 
locui lui Drăghici şi numit al tiganilor, în mărime de 10 
stânjeni curmezişul la amândouă capete şi 20 stângeni în 
lungime, una mie galbeni zimţi în numerar, toată cheresteua 
necesară din' pădurele Mânâstirei şi toate binalele Comuni- 
tăţei să fie scutite de bezmen. - 

Comunitatea cu stareţul merseră la Vodă Ghică în laşi, 
care dete evreilor un Brisov, în care hotăreşte ca «pe lângă 
una mie galbeni şi cinci coşuri piatră, Mânâstirea să deie 
naţiei evreieşti din târgul Neamţului, locul numit a lui Dră- 
ghici şi osebit alte două locuri alăturate numite a ţiganilor 
şi conform acestuia evreii şi primiră dela soborul Mânâstirei 
Neamţ şi Secul toate cele hotărâte în hrisov ; căci egumenul 
Nioniel murise în acest interval şi era egumenul şi Arhiman- 
dritul Dionisie stareţul Mânâstire:». 

. 1) Vezi actul de învoială al Comunităţei Isr. cu M.-tirea Neamţ 1855 Apen- 
dice No. 3, - > 
Tom, 3i 7
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Iară copia Hrisovului. 

Actul dn/învoială a lui Vodă Ghica între Comunitatea 
Israelită din Trg.Neamt şi M-tirea Neamţ.- 1855, 

»Hrisov Domnesc - 
Noi Grigorie Al. Ghica V. V, d. Cu mila lui D-zeu 

- Domn ferei Moldovei, 

Prin hrisovul Domnului loan Sturza din 1823 luna Oc- 
tomvrie este hărăzit naţiei evreicşti din târgul Neamţu dritul 
de a ave zidită o şcoală de în.hinăciune şi casa dăscălească 
pe locul ce au avut'o clâdite de lemn, asemene încăperi mai 
înainte de ardere prezisului târg. a 

Ă De această bună voinţă naţia evreiască s'au bucurat până 
în anul 1849 când, după cererea reposatului Arhimandrit Ni- 
oniel, starițul Sf-telor Mânâstiri Neamţu şi Secu s'au desfiin- 
țat acea şcoală şi casă, pe” prințip că era în apropiere de 
ospitalul clădit de Monastire în târgul Neamţului, şi că _re- 
posatul -archimanirit prin adresa sa subt No. 291 din 1849 
cătră sfatul nostru se îndatoreşte de a'da Monastirea naţiei 
un alt toc, precum şi tot materialul trebuitor pentru clădirea 
din nou a havici, în conformitatea căreia soborul sfintei 
Monastiri Neamţu şi Secu spre desdaunare naţei despre cx- 

- propriaţie ce i sau făcur, prin: actul de învoială din 10 April 
anul corent subt No 86. încredințat de poliția târgului 
Neamţu la 13 April anul corent subt lo. 722 pe lângă una 
mie galbeni şi 5 coşuri piatră, au dat naţiei evreieşti din 
târgul Neamţ, locul numil a lui Drăghici, şi osebit alte două 
io-uri alăturate numite a ţiganilor. cumpărate de Mânâstire şi 
cu toate că prin această urmare Mânâstire au îndeplinit în- 
datorire luată asupra-i prin: numărată mai sus adresă a repos, 
Stareţ Nioniel, însă având în privire cererea ce'ne au pre- sentat nația de a i se reînoi dritul hărăzit pentru a avea şcoală de închinăciune şi casă dăscălească în târgu Neamţu, 
pre locul numit a lui Drăghici şi acelea alăturate pre lângă el. Domnia Noastră reînoim în privire şi cu mai susţitatul 

  

1) Hrisovul desc operit şi publicat de inine în Fraternitatea Vl No, 4. 
„o
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hrisov din anul 1823 luna Octomvrie şi întărim prin aces 
al nosiru Domnesc hrisov dritul naţiei, de a şi reînființa înt 
târgu Neamţul şcoală de închinăciune precum şi casa dăscă- 
lească pre locurile date ei de către soborul sfintelor Mânâs- 
tiri Neamţu şi Secu prin cilata învoială pentru ca naţia 
evreiască de acoio să-şi poată deplini a 'ei datorie religioasă. 
fără a i se pricinui vre-o supărare sau impedicare. 

Datutu s'au hrisovul acesta în reşedinţa laşi, în anul 
Mântuirei 1855, iar al Domniei Neastre al şeaptelea, 

(S, S,) Grigorie Ghica V. V.d.. 
(L, S,) Cercetat W. Catargiu. 

Depariamentul din lăuntru secţia Il:a No. 37, anul 1855 
lulie în 3 zile, | 

(S. S.) Şetul secţiei Valenti Catargiu şi A. Boișteanu. 

Sinagoga începu pe dată a fi reclădită. Prima piatră 
o puse Fabiș Marieses, care donă 100 galbeni, a doua 
piatră a pus Mcişe Leib Puiles care a dat 50 galbeni. 

"Ea se fini la> 1857 înaintea sărbătoarei de touină, 
când se înaugură cu mare festivitate. | 

Dânsa e! mare, lucrată de zid, având aspectul unei 
Mânâstiri, cu două porţi mari la intrare în sală. 

;. Inăuntru şi afară este văruită şi se află lângă strada 
mare, nu departe de spital. Lăuntrul sinagogei este frumos 
şi înalt cu un amvon de oţel, aşezat între patru stâlpi, 
şi cuprinde peste 200 enoriaşi. - | 

Acoperământul ei este de tablă și a ars împreună cu 
bagdadia- la 1868, când isbncni focul cei mare; din a- 
ceasiă cauză sinagoga se scurtă cu aproape doi stânjeni, 

Inaintea focului era înăuntru o frumoasă catapiteasmă 
(urnă sfântă), care a costat 800 galbeni iar un vultur co- 
losal acoperea toată bagdadia sinagagei, şi care era atâra 
nat pe lanţuri. o 

Toale aceste au ars cu desăvârşire, nerămănând nici 
un ornament ce poseda. Am găsit un kandfas de oțel, 
dăruit de un Moişe ben loil, un uren Koideș (urnă sacră), 

7
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jețul profetului Elie (pe care se obrezuesc copiii) și 5 can- 
delabre mari, toate foarte "vechi ce se mai păstrează acolo. 
„Relativ la această sinagogă se publică în monitorul 

oficial 1 din 1859 vinderea unei strane. 
lată copia :. 

No. 220. Jud. Neamţ No. 3040 Prefectura locală prin 
adresa No. 8232 din 12 Iulie 1858 mijloceşte a se vinde 
de veci o s'rană ce Evreul Lazer Manaşcu. are în havra 
Jidovească din târgul Neamţului întru în destulare d-lui 
paharnic Gh. Sirătulescu, se publică în termin de :40 zile 
vânzare, muşterii să se întăţişeze la Tribunal. 

  

In anul 1862 sinagoga a fost impusă la plata foncia- 
rului iar Onor Prefectura Neamţ prin adresa ei către d-l 
casier arată că ea n'are nici un venit prin urmare cere 

„să fie scăzută de această dare. | 
lată adresa : 

PRINCIPATELE UNIIE O Piatra 12 Maiu 1862 
Prefectura Districtului Neamţ 

  

Wo, 7042 

» Domnule Casier, 
La expusele în adresa Dv. No. 299 am onoare a vă răspunle că Sinag6ga Evreiască înscrisă la No. 1236 nu 

produce nici un venit fiind un lăcaş de închinăciune, deci 
veți cunoaşte aceasta pentru scădere. 

Ev 

Semnat Prefect. [ 
» Director | Indise. 

| - D-sale a | 
D-lui Casier de Neamţu. a ' 

  

1) Adm, Financ de Neamţu, Dosarul No. 38, An, 1862, upozitul Fonciar, 
+ Proprietatea mea AUTORUL, 

* S 

S a
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In broșura Jubileul : «Sărbătorirea Jutileului de o 
jumătate veac dela înființarea celei întâi şcoli publice în 
Tre.Neamţ», de Archimandritul Narcis Creţulescu, Piatra. - 
Neamţ Imprimeria Jud. Neamţ 1904 pagina 63. 64, 65. 66, 
67 şi 63 vorbind de şcoală, spitalul şi spiţerie care s'au făcut 
pe locul feredeului şi a sinagogei care s'au dărâmat în 
anul 1849 zice următoarele : | 

Istorie - 
Despre spitalul, şcoala şi spițeria din Trg ,-Neamţ. 

Datoria de a zidi spitalul, şcoala și spiţeria cu toate 
“atenansele lor. - 

Regulamentul organic din anul 1832, cap. 3, secția 3, 
$ 4, îndatoreşte pe M.-rea Neamsu-Secu ca să zidească cu 
cheltuiala sa un spilal în Trg.-Neamţ, asemenea să _zi- 
dească şi spiţerie și şcoală cu internat cu toate atenansele 
trebuitoare, fie-căria din ele şi tot cu cheltuiala sa să le 
întreție pe viitor, atât spitalul cât şi şcoala şi spițeria. — 

Datoria sau obligaţia s'a cerut dela M-tirea la 1832, 
prin regulamentul organic cu condiţie că numai aşa Mâ- 
năstirile Nemţene vor fi cruţate de secularisarea ce se 
proecta încă de pe aiunci să se facă asupra altor Mânâs- 
tiri, care lege s'a şi făcut la 1839, şi -s'a aplicat. 

Pregătirea locului : 

S'a făcut multă discuţie asupra locului unde să se 
zidească spitalul, spițeria și şcoala cu toate atenanselelor. “. 
Pentru că toată așezarea târgului are o poziţie rea, ame- 
nințătoare, De o parte inundaţiile apei Neamţu cu toâte: 
părăile lui, de altă parte surpăturile munților care inundă 
pria nisipişuri. | | 

Pe acest loc se află un feredeu Jidovesc de lemn, şi 
şcoala (sinagoga)  Jidovească de piatră mare cu două 
rânduri, 

La evrei pentru feredeu şi şcoală (sinagogă) le-au dat 
exproprierea tot de asemenea ca și la Români, Ei însă nu 
s'au mulţumit și făcu gâlceavă, împotrivindu-se pe toate
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căile. Mtirea prin ajutorul sub-privighitorulm  Aiculai 
Părvu, a şefului de poliție Mede/niceriu Dumitrache Pelin 
şi a Privighitorului, au pus oameni mulți noaplea şi au 
dărâmat feredeul şi sinagoga, Jidovii s'au alarmat cumpl t, 

-ei cer preţuri exagerate. Apoi Jidovii au făcut proces 
M-tirii şi la judecată au. câștigat procesul şi “judecata a 
condamnat pe M tire să le facă feredeul şi sinagoga la lo. 
curile ce le dăduse mai înainte. M-tirca le-au dat locuri 
mai bune, şi le au făcut feredeu bun, pentru că feredeul 
fusese expertisat la preţ de 70. galbeni şi M tireaa cheituit 
cu cl 700 galb... Iară sinagoga a făcut o mare de zid, cu 

- două rânduri, pe lo.ul luat dela Drăghi i, unde se întâl- 
nesc şoseaua mare cu ulița mare. Așa dar locul, cheltue- 
lile procesului, zidăria toată se cuprind în suma de 2000 
galbeni dupa hotărârea lui Grigorie Ghica Vodă. 

VI) Bet-hamidraşim 

A doua sinagogă este cea zidită în ograda sinagogei 
de mai sus, clădită în ăcelaş timp: şi acoperămmântuiu: ei 
a ars la 1668; poariă numele de Zapscher bet- hamedraş 
şi cuprinde aproape 109 capi de familie. 

„» Chabat- Bet-hamedraş* este clădită de enoriaşi la 1830, 
pe locul lui Avram Lungu, este făcwă din lemn. dar bine - 
tencuită şi văruită, ea s'a prefăcut la 1855. Cuprinde a: 
proape 100 enoriaşi. i 

„Boslever Bet-hamedraş" clădită la 1836, pe locui. lui 
IQsei Melamed, răscumpărat de enoriaşi. l-a ars acoperă- 
mântul la 1822, când a fost prefăcuti cu totul ; cuprinde 
aproape 100 enoriaşi. | IN 

„Meites Bet-hamedraş* clădită la 1826 de Uren Keimes, este de lemn, tencuită şi văruită frumos: cuprinde aproape 109 enoriaş. | 
„losel $oils Def. hamedraş“, pe care acesta o clădi to în persoană [a 1852, cu propria cheltuială, înzestrând'o cu cele neceszre ; cuprinde 60 capi de familie. 
„Alter Novacs Bes-hamedraş“, ciădită la 1854 de tatăl acestuia, din proprii cheltueli, a fost trecută ca proprieta- tea lui Bercu Chetrar. Cuprinde aproape 60 enoriaşi,
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„Klazel“ Bet-hamedraş“ jumătate de zid şi jumătate 
de lemn, făcută la 1874, are aproape 60 locuri. 

| „Bet-hamedraş al Croitorilor“, clădită la 1869 de zid, 
cuprinde aproape 100 enoriași. | 

In timpul sărbătorilor de toamnă se fac miniunim - 
particulare precum şi la rabinul Comunităţei, 

VII) Feredeu-l (baia) 

Pe locul unde se săpă pe la 1774 temelia pentru re- 
clădirea unei căsuțe pentru dascăl, ce era alăture cu si- 
nagogă s'a găsit un basin (mikfe) cu 5 trepte de lemn, 
dovadă că a fost acolo mai înainte un feredeu vechi aco- 
perit de deal și care probabil ar. fi ars sau dărâmat. 

Reclădindu-se sinagoga la 1776, s'a reclădit şi baia, 
60 paşi departe de sinagogă. pe locul băiei vechi, căreia 
se dăo vechime de vre=o- 200 de ani. Ea era făcută de 
lemn, tencuită, dar nevăruită, lăsându-i-se temelia veche 
de piatră. Dânsa a fost în ființă până la 1849, când dă- 
rămându-se sinagoga, s'a dărâmat şi ea. dându-se evreilor 
un alt loc peniru bae în strada Fălticenilor, unde este şi 
astăzi ; făcută în zid şi lucrată în chip solid. . 

La 1882 i-a ars acoperământul, ruinând şi clădirea. 
Comunitatea o repară frumos, punându-i şi vn acoperă- 
mânt de tablă, cheltuind suma de 18.000 lei. 

In 13 Noembrie 1856 s'a făcut învoire între Cahalii 
losub luris, loseli Leiba, Haim Burech, Şmiel Zamve], Ra- 
paport și Leiba Avram cu Mânâstirea pentru . baia dărâ- 
mată la 1849. Impacarea a fost astfel : Mânâstirea a dat 
Comunităţei 550 galbeni numerar 10 coşuri piatră, carată 
gata la locul destinat; 200 dulapuri şi lemnul trebuitor, 
arsul cărămizei trebuitoare şi caratul fără jugărit, 

Aceste toate împreună cu locul ce li sa dat de Mâ- 
nâstire gratis peniru acest scop.
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Tată învoiala : 

Y Inscrisul Exoflisis pentru feredeul Jidovesc 18 Mai 1856 
No. 594 

Prin care subsemnaţii vechili Comunităţei Evreieşti din - 
Târgu Neamţului proprietate St. Monastixi Neamţu şi Secul,— 
în temeiul vechilimelei ce avem întărită prin Poliţia - Orăşă- 
nească No. 740 anul 1855 luna April în 17 zile, după înţe- 
legere ce am avut cu pomenitele Monastiri pentru feredeul 
ce după înscris datorea a ni se faze în potriva aceluia ce 
s:u stricat şi în aceaş calitate, astăzi ne-am învoit cu sfânta 

“ Monastire în chipul următor, adecă ca SE. Mănâstire să ne 
deie 50) galbeni pe care i-am 'şi primit în mânele noastre 
acun la facerea acesteia, 10 coşuri piatră carată gata Ja locul 
destinat, 200 dulapuri în grosime de d.uă țoluri şi în lun- 
gime de 10 palme şi lemnul trebuitor pentru feredeu şi arsul 
cărămizei după -smetul ce vom da fără plată de jugărit, pe 
case le-am şi primit toate, 

“Cărămidă însă să fim slobozi pe moşia Vânâtorii, unde 
sa lăcut şi are pentru şcoală fără vamă, remănâind ca 
Comunitate să-şi fucă feredeul după plăcere pe locul cei 
sa dal p:in actul din 12 luni, anul trecut, sub 'No. 13 şi a- 
dausul lui din acelaş an No. 112, fără ca să mai supere 
M-tire cu alte cereri ori de ce soi şi subt ori şi ce numire 
ar fi pentru ecest feredeu în chipul arătăt, săvârşindu-se în- 
voiala de faţă, remâne în viitor stâns tot soiul de pretenţie 
întinse de Comunitat= pentru feredeu şi pentru. a Se păzi în» . 
tocmai copiinderea acestuia, în temeiul ţitatei vechilimelei, 
prin care suntem împuterniciți din parteai am dat aceasta 
SE. M-tire sub ale noastre iscălituri. 

1856 Mai 18. 
Iscăliţți: /osab Jurist, losef Leiba. Haim Burech, miel Zamvel Rapaport şi Leiba Avram. 

| Urmează legalizarea Poliţiei oraşului Neamţ sub. No. 1726 din 13 Noemvrie 1856. 
[scălit Şeful Poliţiei. - | | (L. $.) 

1) A-hireu Creţulescu Ist, M-tirilor Române Vol, X Cap. 52 p. 188,
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- VIII) Cimitirele 

Cimitirele -sunt în număr de două. Cel vechi uproape 
de spital şi cel nou pe drumul Fâlticenilor. Cimitirul cel 
vechi se afla spre deal dela feredeul cel vechi în dreapta, 
departe _vre'o 200 paşi. 

Dealul rostogolindu- se cu timpul peste el, a acoperit 
mormintele, astfel că nu se mai cunosc acum de loc. El se. 
întindea în partea dreaptă până lângă gardul bişericei. Țulu: 
enilor, unde se mai. văd încă resturi din stâ'purile garduiui 
fostului cimitir. 

In partea stângă ajungea pâcă la gardul de zid al spi 
palului. actual ; jar în apropiere de curtea biserivei era oil 
(casă mortuară). Cam la mijloc era o ulicioară strâmtă ce 
se vede şi acum, şi care ducea la cimitir jur împrejur erau 
plantați arbori de-tot soiul. 

Cum mi-au afirmat mulţi bătrâui din localitate, cimitirul 
avea o vechime mare; ei singui au mai etil! înscripțiile 
unor pielre vechi, pe jumătate şterse de 5- 600 ani D. Atât 
pietrele scoase pentru clădirea spi' alului, -cât şi pivaiele to- 
renţiale au tot 'surpat pietrele până le-au rostogolit peste ci- 
mitir.; ba adeseori ploaiele to: enţiale venind cu prea mare 
tărie, desgropau chiar morţii. 

Pe acest cimitir era îngropai un rabin înscmnat Abram 
WMoişe Broder din anul 1627; căci bătrânii mai ţin minte și 
data pietrei sale mormânitale, 

Pe mormântul acestuia era o căsuţă de piatră cu un a- 
coperământ de oale de lut roşie, în ai cărei interior ardea o 
candelă cu untdelemn, adusă din Palestina. = 

Pe mormântul lui evreii obicinueau a se ruga în caz de 
nenorocire, Iu această căsuţă, ne spune tradiţia, că Vodă 
Vasile Lupu s'a ascuns într'un rând de frica 'Latarilor, ce-l 
căutau în toate casele şi bisericele târgului ; evreii din Neamţ 
aveau chiar un hrisov de mulţumire din partea lui Vodă, 
pentru acest refugiu ce i oferise?) Tot ve acest cimilir s'a 

1) Intre aiţi pot cita pe băhânul Sirul lancu Moise preciim şi Haim Burech: 
Rapaport care m'au condus şi arătat toate aceste locuri la 1884.—Aytorul, - 

2) Bătrânul H, B, Rapaport mi-a declarat (1884) că ei singura văzut hr izovu] 
la tatăl său, dar arzând târgul a arș casa impreupă ct ace] hrisov,
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înmormântat şi rabinul Meşulcr Fabeş bea Aziel, care a 
compus pinkesul. | 
"Pe cimitir era un beciu mare, făcut în deal, cu intrare 
lângă gardul din apropierea dealului de o vechime de vre'o 
350 ani. Se afirmă că beciul se făcuse în pământ. în scop . 
de a inlocui de Oi/ ce nu se putu construi, iar alții spun 
ci a slujit ca loc de ascunzătoare în vreme de nevoie, când 
năvăleau duşmanii ţării în acel târg atât de aproape de ce- 
tate. In el găseau un refugiu nu numzi evreii ci şi boerii, 
căci era făcut cu secret: ba tradiția spune că Voivozii ce 
apucară drumul spre cetate se ascunseră asemenea în acest 
beciu secret, având eșire secretă. 

Dânsul fiind. lângă dzal cu 60-70 ani înainte de a se ri- 
„sipi dealul. - 
„In centrul cimitirului era un arbore de nuc foarte gros, 
încât îl cuprindeau abia 3 oameni şi pe el erau săpate litere 
Hebraice în următoarele [traducere] „Imbrăţişarea acestui ar- bore este simbolul unirii“. | îi 

Tot tradiția asigură că evreii aveau un hrisov dela 
Ştefan Vodă cel Mare, privitor la cimitir şi la toate celelalte 
aşezăminte a le Cormurnilăţei, prin care le dădea voie a se 
aşeza ori unde vor voi şi a face ori ce vor găsi de cuviinţă, 
dar când Petru Vodă cel şchiop dete ordin pentru isgonirea 
evreilor din Moldova, pentru că cumpărau vitele din ţară şi 
le transportau peste graniţă, evreii din Neamţ, trimiseră la 
el o 'deputaţiune cu acest hrisov. | 

Vodă supărat pe evrei le luă hrisovul şi-l arse în faţă lor; nevoind a primi plângere contra ordinului sâu. 
In afară de acest cimitir de o vechime destul de în-: semnată, mai există. şi un alt cimitir şi mai vechi, în dosul cetăţei Neamţului, şi care fiind acoperit de deal şi evreii nu-şi mai aduc aminte despre el. 

| La anul 1833 Protoereul G igore. care stăpânea locul din dosul cetăţei şi prin urmare şi locul cimitirului, având acolo o moară pe apa Ozans, ce curgea pe atunci în acea direcţie, puse de se săpă un pat pentru gărla moarei, acope» rită de rostogolire!e dealului. i „In timpul săpatului găsi o piatră mormântală cu inscripţie Hebraică de peste 500 ani, şi săpând mai departe găsi şi oseminte omeneşti de desubtul pietrei,
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Protoreul înştiințând despre aceasta epitropia Israelită 
din târg, epitropul fruntaş de ztuncea Ioset Bolocan, angajea 
mai mulţi,oameni, cari continuând cu săpături'e au dal de 
pietre mari şi oseminte, p:ecnm și mai la va'e de o zidire 
de piairă, care a fost desigur vechiul Oil, căci pe o pi'alră 
a ei se ceiirâ cuvintele Hebraice:  „Binccuvântat să fi tu 
Doamne, regele universului, judecătorul cel just“. 

Printre pietrele găsite erau mai multe de o vechime de 
5-6 şi 700 ani. Fruntaşul Bolocsn voia să le mute pe ve- 
chiul cimitir de astăzi ; dar rab'nul din acea vreme fiind 
prea pios şi bigot, a dat ordin ca toate cele desgropate să 

„fie din nou acopuite cu ţărână, căci după kum pretindea, 
desgroparea morţilor a osemintelor sau şi-a pietrelor mor 
mântale şi mutarea lor; de'a un loc la altul, nu este perm's 
nici în atare caz; Comiinitalea ascultând de vorbele lui, ni- 
menea n'a mai făcut vre'o cercetare şi loate s'au lăsat în 
părăsire. 

1) Cimitirul nou, se află cum am zis, afară de barieră, 
pe drumul ce duce la Fălticeni şi este în uz dela 1838; 
primele cadavre au fost depuse în ajunul anului nou şi a 
tost cumpărat de Comunitate la Motiren pin Motel Feighes, 
epitropul ei, 

EI se află pe iocul numit în părâul Ursului şi are o 
lungime de 50 prăjini şi lățime de 20 iar pentru Oil, după 
tocmeală trebuea să dea Mânâstirei pe fiece an câte o ocă 
ceară. Până la anul 1881 cimitirul era neîngrădit și nu avea 
nici arbori plantați, ci numai un şanţ jur împrejur; abia în 
acel timp i s'a facut şi gardul. 

Pintre pietrele morimânta'e se află şi ţom (pietre culcate) 
şi maţevot (pietre în picioare). La unele morminte se văd şi. 
lăzi. Căsuţe şi îngrădiri separate nu se văd aci, cum buză 

oară au fost pe vechiul cimitir. Să 
la vechime morţii erau duşi pe un patde odgoane numit 

mite apoi îi ducea într'o căruță. Dele 1879 într'o lădă neagră 
purtată de 4 inși De câţiva ani zu car funebru, | 

Pe cimitir sunt pielre frumoase şi piramide (obeliscuri) 
frumoase. 

1) Vezi actul cumpărărei locului pentru cimitir Apendice No, 6, 
4 .
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Actul de cumpărare al iocului cimitirului 1838. 

DACTUL MÂNÂSTIREI NEAMȚULUI 
Locul cimitirului 

Un loc în mărime de 50 prăjini lungul şi 30 prăjini 
latul, din imaşul târgului Neamţu, în părâul Ursului, unde 
sau şi măsurat -de către Mânâstire, s'au dat neguţitorului 
Jidov Motel, în târgul Neamţului ca să-şi facă pe acel loc 
țintirim pentru îngroparea morţilor obştei Jidoveşti şi în spre 

„ştiinţă i se dă aceasta subt iscălitură şi punerea pecetei Mo- 
nastirei ; iar penlru o căsuţă ce va fi la țintirim, va plăti una 
ocă ceară pre tot anul la Mânâstire. | 

1838 lunie în 8 zile, _ 
_(S. S.) Nioniel, (Archimandritul M-tirei Neamţului), 

(L. S.)—La Dosarul M-tirei Actul e trecul la No. 259, 

IX) Pinkesen 

In strânsă legătură cu; cimitirele şi în special cu 'admi- 
nistratorii lor „C/hevra Kedoscha” stau așa numitele pin- 
kesen, adică condicele de amintire în care se trec eveni- 
mentele mai însemnale petrecute în sânul unei Comunilăţi, 
Deşi cele vechi din Comunitatea Neamţului sunt pierdute 
şi distruse prin incendii, mai există încă două până 
astâzi, de o vechime relativ neînseinnată. 

Bătrânul Haim ' Burech Rapaport, mi-a . afirmat că tatăl său a posedat un pinkes vechi de aproape încă 400 ani, privitor la această. Comunitate, ca şi multe alte hri- soave vechi dela foştii Domnitori ai Moldovei, încă din vremea lui Alexandru cel bun şi Ştefan cel Mare. Acest pinkes purta numele de: „Pinkes de Chevra "Kedoşa şel uir Neamţ“ şi conţinea o „mulţime de. fapte istorice nri- vitoare la evrei din timpuri destul de vechi. 
Dânsul era din pergament şi avea o legătură din a- ceaş materie ; dar el a ars împreună cu alte acte preţioase, 

  

1) Acest act eşțe descopeit şi publicat de mine în „Fraternitatea“ an, VIl No. 4;
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în timpul focuiui celui mare dela 1821, când oamenii se 
scăpau goi de tot, fiindu-le imposibil de a mai scăpa şi 
lucrurile dim casă, precum și din cauza Voluntirilor ce 
tăiau în drum pe acei ce căutau să scape de îngrozitorul 
flagel. Astăzi se mai află în Trg. Neamţ două pinkesen. 
Cel dintâi al societăţei „Ghemilat Chasudim“, e simplu, 
făra podoabă, legat cu piele iar scoarţele sunt boite în 
roş ; iar pe fila întâia ce îi serveşte ca titlu slau scrise . în 
limba ebraică următoarele: „Pinkesul înfrăţirei de binefacere 
din Tg.-Neamţ“ și ceva mai jos cu litere ca de tipar: ur- 
mătoarea însemnare, a cărei traducere o dăm aci: „A- 
ceastă carte sfântă şi curată este a societăţei Ge.nilut 
Chasudim din acest târg Neamţ. 

Pinkesul se împarte în două cărţi, una pentru cei vii, 
care conține statutele şi regulamentele societăței, iar cea- 
laltă se numește «Cartea morţilor» şi în care sunt scrise 
numele tuturor morților cu ziua pomenirei lor (lahrzeit), 
și este întocmit de rabinul de atuncea, care a și înscris 
următoarele: Acest pinkes l-am scris eu Meșilem Fabiș 
ben Azriel, spre vecinică amintire şi lauda lui Dumnezeu 
și mai jos se înseamnă dala anului în următorul chip: 

- scris în anul 1776 şi voi ocroti acest oraș, spre a-l ajuta 
pentru mine şi pentru robul meu David. 

Hârtia este albastră, groasă şi de bună calitate. I.un- 
gimea pinkesului e de vre'o 30 c. m,, lăţime de 24 și 
are aceaş grosime ca cel din Piatra. 

Are 1V0 file, între care 50 sunt scrise, Foaiele 110 
conțin dogme religioase scoase din Talmud și poezii di- 
verse, lila 10 cuprinde stautul, fila 11 pilde. şi dogme 
talmudice, pe fila 12 este zugrăvită o mână care bine cu- 
vântează pe Israil, fila 13 şi 14 are poezii morale, fila 
15-20 tecunot (statut) asupra dascălilor (şamusem) ; fila 21 
prezintă desemnat un vapor ce înotă în apă într'o „mul- 
țime de pești, cu versete talmudice ; fila 22-39 e scrisă cu 
litere ca de tpar și conţine sentințe morale trase din 
diverse cărți religioase. Dela fila 30:50 urmează în şir 
numele decedaţilor. 

Dar partea cea mai importantă pentru starea socială 
a evreilor din acea vreme este statutul de. pe fila. 10, care 
„se alcătueşte din 20 de articole, care încep cu cuvintele
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cu ajutorul lui Dumnezeu, şi pe care îl reproduc aci în 
traducere : 

Art, |. Ceiace este prevăzut aci, trebue să fie ascultai 
„Şi nimenea nu are voie să o calce. nici să pres;chimbe. 

II. Nimenea n'are voie a se împotrivi la această o- 
rânduială. | 

III. La orice adunare a Comunităţei, gabai (eforul) 
trebue să șadă în capul mesei iar ceilalți după vrâsta a- 
nilor și caracterului lor de bine facere. 

IV. Când se votează primirea unui membru în Co- 
munitate, rudele acelui membru n'au dreplul la vot: 

V. Când cine-va va voi a se înscrie în pinkes, trebue 
să dea la şameș (ceauş) 10 parale iau la autorul pinkesu- 
lui 15 par. a 

VI. Un hesped, (cuvântare de jale) şi o ceremonie. 
de înhumare trebue să se facă numai la gabai (efor), 

VII Când are loc o întrunire, nu este nimenui permis 
a vorbi de altele decât numai despre afacerile Comunităţei 

VIII. -Maţeiva (piatră sepulcrală) nu se poate pune până 
nu se va da la gahbai 23 lei, aceasta pentru localnici; iar 
pentru sirăini după tocmeaiă. 

IX. Maţeiva nu se poate pune. decât nurrai până la 
împlinirea anului şi atunci cu voia şi ştirea lui gabai (efor). 

X. Cel înscris în Chewra (societate) nare drept la 
vot până după 3 ani. i 

XI, Li adunare, fiecare trebue să şadă cu .cel mai 
mare respect şi cu capul acoperit. 

XII. Atât ia adunări cât şi la mese (siide) nimenea 
nu poate arăta 'obrăznicii, la din contra va fi exclus. | 

XUI. Dacă un membru al Comunităței va voi a-și în- 
scrie pe fiul său, va trebui să 'deie numai 3 lei Şi să facă 
o masă pentru societari. 

XIV. Dacă membrul înscris va avea 13 ani la moartea 
lui, toți membrii trebue“ să i urmeze la înhumare şi a ține prăvăliile închise. 

XV. Mişeberech (bine cuvântare) și iskor (pomenirea 
morților) se face întâi lui gabai (etor) şi apoi celorlalţi 
după vârstă. 

XVI. Dacă un fobhan (descendent din semenţia lui Aron) va voi să se înscrie, va plăti tot atâta, şi va fi.



Pinkeseri N a - | 971 

supus acestui regulament. La caz de moartea unui membru, 
fraţii meseriaşi înscrişi nu vor lucra până după înhuma- 
cea lui. Ă 

„XVII. Gabai are voie a-și pune un locţiitor, căci așa 
scrie şi în pinkesul vechi ce a fost până acuma şi locţii= 
torul pus de gabai va fi respectat şi cinstit ca şi dânsul. 

XVIII. Toată societatea alege 3 membri și aceşti 3 
aleg un gabai după majoritate ; iar dacă cei 3 nu se poi 
ințelege, se va decide alegerea prin sorţ. | 

XIX. Dacă moare unul din membri, toţi trebue să-l 
urmăm, să ținem prăvăliile închise, să-i cerem iertare, 
şi să i spunem că ne depărtăm de el şi-l iertăm. 

XX. Acest regulameni se va păzi ci sfinţenie de tot 
târgul Neamţ, și așa Dumnezeu ne va binecuvânta ca pe 
strămoșul nostru Abram ; fie cu noi şi noi să fim ocrotiţi 
sub aripele sale cele sfinte. . 

Al doilea pinkes nu prezinlă tocmai un interes deo- 
sebit ; dar are o vechime mai mare ca cel întâi şi este 
din anul 1753. - | 

Are legătură şi forma celui întâi și cuprinde un re-: 
gulament minuţios, asupra aprinderei lumânărilor şi can- 
delelor la pomenirea morţilor, un regulament privitor la 
cioclii și la înhumare, precum şi alte diverse prescripţi- 
uni scoase din „Şulchan-Aruch“ și alte cărţi religioase. 

X) Organizarea Comurnităţei 
N ” Ă iN 

Comunitatea din Neamţ a fost .şi ea administrată în 
vechime ca toate Comunitățile din Moldova, fiind: sub o- 
bidienţa lui Haham bașa (landruf), care avea -acolo un 
ioc-ţiitor (bim kom landruf), care îşi avea biroul la is: 
pravnicie. Apoi erau staroste, kahal. gabaim, rabin, daiu- 
nim, chewra kedoscha, taxier etc. 

In vremurile vechi Comunitatea îsi avea un starosle 
recunoscut de autoritate, Cei mai însemnați au fost : Jfo/e 
Staroste, tatăl bătrânului Bercu Leiba Slaroste din Piatra. 
Motel Feighes iar Avramutz Landru (moşul lui Iosef Herş
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„Ghebergher) era cu mare trecere la -Vodă şi autorități și 
lose! Bolocan. 

Comunitatea cu toţi funcţionarii ei însă nu aveau pu- 
tere decât asupra evreilor raiele pământeni ; cei su- 
puşi plăteau Dir la consulatele lor, de a căror supuşie se țineau. 

| Epitropii însăşi se numeau și se contirmau de guvern 
pe timp de-3 ani şi aveau putere asupra tuturor mem.- 
brilor Comunităţei ; ei strângeau -dările, aveau în atr.bu- 
țiunea lor, tratarea diverselor procese, puteau să decidă 
arestarea provizorie şi să pronunțe divorțuri, pedepseau 

„cu bătaia și cu chine pe călcătorii religiei şi tot «ei îngri- 
jeau și de achitarea birului cătră stat. 

N? 

D Birul se plătea visteriei, în mâna sameşului, în patru 
sferturi pe fiece an, osebit de 12 parale la leu resură o- 
bicinuilă și acest bir, care era de &50 lei vechi pe :4an, 

„iar la 1852 plaâtea 8443 lei, scutea pe fiecare evreu -în 
„parle de orice alte dăjdii, având dreptul a-şi exercita ne- 
supărat negoțul :an nieseria lui. Numai cât comercianții 
plăteau vama Domnească penlru marfă ce o aduceau din 
alte locuri, sau pentru aceia ce o scoteau din ţară. MAâ- 
nâslirea Neamţ stăpâna târgului aveu felurite taxe asupra 
mărfurilor ce se întroduceau în lârg și care venituri tot- 
de;una s'au |inut în anlrepriză de evrei, 

Pricinele pentru bir se cercetau de Vel Visternic iar 
celelalle de dregătorii târgului. 

” | II 
Comunitatea însăşi era organizită şi administrată de 

un statut elaborat de membri ei şi autorizat de guvern. 
Acest soi de admin'strare s'a menţinut până la anul 1870. 

Ca şi în Piatra, alegerea epilropilor şi darea în an- 
trepriză al veniturilor Comunităţei, se făceau în camera 
Primăriei. lală o asemene publicaţie : 

2) Prefectura Districtului Neamţ. No. 14565 
Comunitatea naţiei evreieşti din târgul Neamţului, prin 

raportul No. 103, supune, că regulând ter min-pentru dare 
1) Anual plăteau 33.774 lei, 
2) Monitorul Oficiai il 1860 Nos 26. 
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„în antrepriză a unei taxe mică câte 10 parale la ocă de 
carne cuşer şi puntru păseri după analoghie, peniru aco- 
perirea cheltuelelor arătate prin bugetui închei. t de ei; 
se publică ca mușşterii ce vor fi achotnici a lua asemene 
antrepriză, să se înfâţoşeze în camera consiliului munici- 
pal cu garanţiile cuvenite, în zilele: de 10, 15 şi 16 a uvii- 
toarei luni Noembre, anul prezenţ (1860). 

Această regulă a urmat până la 1870 foarte strict. 

IV 

Ca și în Piatra, desele intrigi în Comunitate au _rui- 
nat instituțiunele ei, totuşi înaintea anului 1882 era o Co- 
munilate în regulă, condusă de 7 persoane, care condu= 
ceau afacerile ei. Pe lângă veniturile gabelei :se percep şi 
diverse taxe dela familiile celor decedați cu stare. 

Administrarea acestor venituri, în lipsă de Comuni- 
late regulată, este încredințată la una sau două persoane, 
care conduc pe un timp limitat alacerile Comunităţei şi a 
cimilirului. i | 

_ , V _ 

Până la 1868 Kahalul acestui târg, plătea sameşiei, 
judeţului Neamţ; un impozit general pentru toți evrei din 
localitate ; dar de atuncea plata generală eu bloc s'a 
desființat, impunându-se lie cărui aparte. Cu toate aceste, 
până la 1872 doi membri din Comunitate făceau to!dea- 
una parte din comisia de perceperea a impozitelor zumită 
de Primărie ; iar la consiliul de revizie luau asemenea 
partie doi membri din sânul ei. 

VI 

Alăturea cu administratorii, pomeniţi mai sus, mai 
era şi o Chewra-Chedoschu (societate sacră), condusă re- 
gulat până pe la 1865, acuma însă administrarea cimitiru- 
lui se face de un gabai (etor). Acesta îngrijește de cimilir, 
percepe o taxă numai dela familiile înstărite a le deceda- 
ților ; cele sărace nu plătesc nimica şi în multe cazuri, 
chiar cheltuele de înhumare se poartă de gabai, 

Uu regulament special sau o împărţire în clase a 
taxelor nu exislă. 

Tom, il 13
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Din venitul gabelei se plăte 
şi se întreţine şcoala și caritatea. 

VII 

Din anul 1890 un număr de 25 tineri asimilişti din 
localitate prin ziarele: «Adevărul» şi «Lupta» din 6 lunie 
1890 se declară contra Comunităţilor şi rabinatului Israilit, 
1ugând guvernul a nu adera“ la formarea Comunităţilor. 

2 lată cuprinsul man;fkslului «Mai jos semnaţii din 
Trg.-Neamţ, protestăm energic împreună cu întreaga tine- 
rimea evreie din jară, contra finanţei şi rabinalului evre- 
iesc şi suntem contra formărei de Comunităţi, cu ajutorul 
cărora, finanța evreiască vrea să ne. ţie sub jug și să ne 
izoleze de orice progres şi asimilaţie». Da 

«Protestăm deci din suflet și rugăm pe guvern a nu 
încuviinţa înființarea Comunităţilor Israeliie». 

Subscris 25 inşi. 
Cei subsemnați sunt fără nici o însemnătate socială 

sau morală, mulii din ei care nu știu a iscăli şi câți-va 
„cari 'au iscălit în pripă şi apoi au desminţit că fură sur- 
prinşi cu iscălirea. | 

şte rabinului, hahamilor 

VII 
Taxierul era responzabil pentru birul evreilor, căci 

în c:z dacă Comunitatea întârzia plata sferlului apoi 1- 
spravnicia îl sumă şi-l şi execută foarte aspru, spre a a- 
ch'ta birul Comunităţei la sameşia, | 

lată o asemenea somaţie: 

Somaţia Isprăvniciei către taxierul gabelei, pentru ca el să 
achite la sameşia birul ea.-bloc.— 1852 

3) ispravnicia Ţinutului Neamţ 
Către Taxierul naţiei Evreieşti din Trg.-Neamţ 

Așia precum sfertu următor al doilea a analui corent 1852 au sosit de aceiaţi se  porunceşie ca numai decât până la sfârşit următoarei luni April să aduceţi istovul 

  

1) Vocea Dreptăţei VI No, 1, ! 2) Egalitatea 1 No, 3, 
3) Actul original este în posesia mea,
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banilor birului negreşit la sameşia căci la mâi mullă în- târziere vei fi aspru exacutarisit. 
Semnat Ispravnic : Dim. Gheorghiade Camiar. Masa finanței, Şeful GH. 7istu. 

No, 4459. | | „1852 April.8, 

  

De multe ori se impunea taxa en-bloc ori după nu- mărul populației evreieşti al Comunităţei ori după pro- 
dusul gabelei. 

lată o asemenea fixare a birului: 

Fixarea birului Jidovilor din Trg.-Neamţ după 
venitul taxei. - - 

1) Către Jidovii: Haim Baraf şi David Barat Antrepre= norii taxei Jidovilor din Târgu Neamţ. 
Spre îndeplinirea ofiţiei Departumentului Finanţial No. 10873 arată după jalbă D-sale Vornicul Vas, Roset, „pentru a se lămuri suma dărilor haznelei, va privi pe numărul Jidovilor din acel târg după contractul iaxei în- | chiet cu Vornicu. Această Ispravnicie Ținut. Neamţ văim. 

părtăşesle ştiinţă câ în unire ce după  poronca Depart. 
Finanţial 8100, veţi cunoaşte de antreprenor taxei după 
cum D-nu Vornic Roset au declarat că dările unor ase- 
mene cu zecinelcle Eforiceşti sumează anual 33774 lei; iară la un şfert 8443 lei 60 bani însă 7794 a nu se nu: 
măra în sameşie capitaţia pe 433 M-iirei, 649 lei 60 b, 
zec.melele la epitropia târgului pe numărul acestor dajnici. 

Total 8443 lei 6U b., la un şfert din trimestru, după 
actul coprins prin contractul taxei închiet cu Departa- 
ment. Finanţial No. 15864 din 1852 Dec. 22, - 

Iscălit p. sameș: GP. 7istu Sulger. 

Iscălit p. Ispravnic : -Gheorghiade, 

1) Actul original este în posesia mea,
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In anul 1852 conform ordinului Ispravnicei Neamţ 
s'a făcut alegerea cahalilor. i 

lată Jurnalul alegerei din '11 Martie acel an: 

Jurnal de alegerea a trei Kahali în Trg.-Neamţului de cătră 
obştea tuturor bresielor, contorm poroncei cinstitei 

Ispravnicii ţiautului Neamţ. 

»Jurnal i 

Una mie opt sute cinci zeci şi doi, luna Martie în 1l 
zile.—Subt iscăliții obștiei naţiei evreiești din acest oraş 
Neamţu, din poronca cinstitei Ispravnicii, după cererea 
noastră și a toate breslele adunaţi fiind 'şi într'o glăsuire, 

“în locul Kahalilor. ce au fost mai dinainte aleşi tot de 
noi, astăzi după înțelegere ce au avul unul cu altul de o 
potrivă sau ales pe alţii din noi, tot vieţuitori locali nu: 
miţi pe trei şi anume: Avram sin Marcu Staroste, Moisă 
Balan Kahal şi Zacharia sin Litman Kahal, pe întreg an, 
care aceștia vor sta totdeauna în întâmpinările şi însărci- 
nările ce li se vor pune din partea ocărmuirei;; numai 
puțin şi banii haznelei pe viitorasupra obștei naţiei noastre 
în vreme ce vor înmâna în primire sameşiei ţinutale: 
iar când ei se vor abate dela vre un katachrisis la man- 
curile b*nilor hazuelei la neaducerea poroneilor însărci- 
nârior ce li se vor pune de urmare în împlinire. apoi 
potrivit aceştia, noi să fim răspunzători cu averile noasire 
mişcăloare şi nemișcătoare, fără a ne apăra cu vre ui 
cuvânt de protestare. 

Urmează 66 iscălituri evreieşti, apoi legalizare. Poliţia 
oraşului Neamţ. 

Acest jurnal închiet de obştea în prezenţa acestei Po- 
liţiei, sunt adevăratele iscălituri, se încredinţează de Po- 
lili spre cuviinţă. 

Iscălit Poliţai (/ndiscifr.) 
1852 Martie 12—No 138, 

    

1) Adm. Finance. Neamţu. Dosarul No. 63 Anul 1852, Alegerea Kahalilor de prin târguri de reşedinţe, Posesia mea
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Asemenea şi raportul Poliţiei din 12 Maitie, tot acel an: 

Cinstitei Ispravniciei Ţinut Neam| u 
Poliţia oraşului Neamţu 

1 Raport 
„Spre îndeplinirea poroncitoarei resoluţii atât acei din 2 

a curgătoarei pusă pe jalba obştei Jidovilor din acest oraş 
pentru a se face alegere de Kahali, după care acea făcută 
l-iu zu rămas nelucrătoare, cât şi acea din urmă închietă 
la 9 a lunei pe jalba aleşilor ce n'au voit a fi, —făcându să 
de iznovă alegere de alțikahali precum şi anume pe Avram: 
sin Marcu Staroste, Moisă Balan şi Zacharia sin Litman Ka- 
hali, cu supunerea să predestavlisească jurnalul obştei evre- 
leşii subatotimei lor iscălituri, încredinţată și de Poliţia subt 

0, 138. - 

Iscălit Şeful Poliţiei (/rdiscifr.) 
No, 381.—Anul 1852 Martie 12. = 

Dintre cei aleşi Avram sin Marcu se plânge Departa= 
mentului că numai poate servi ca Kahal, deci acel Departa- 
ment ordonă Ispravniciei a se alege un altu în locul său. 

lată acea adresă : 

Evreul Avram sin Marcu se plânge Depart. din Lăun- 
tru că fiind fost mulţi ani staroste în Trg.-Neamţ, acuma 
fiind iar ales ca atare şi fiind ocupat cu osebite interese, 
cere scutirea de asemene sarcini deci Depart. ordonă Isprăv- 
-niciei ca nația să aleagă un altul. 

2 DEPARTASIENTUL DIN LĂUNTRU | 
Cătră Ispravnicia Ţinutului Neamţu 

Evreul Avram sin “Marcu, din târgul Neamţului, prin 
jaloba cătră Departament se tângueşte că slujind mai mulţi 
ani în trebuinţele evreilor târgoveţi ca Staroste. Acum nu 

1) Adm. Financ, Neamţu. Dosar No, 63, Anul 1852, Alegerea Kahalilor de 
prin târguri de reşedinţe, Posesia mea | 

2) Admw. Financiară Jud. Neamţu, Dosarul alegerei Kahalilor de prin târguri 
de reşedinţe No. 63/1852,
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ar mai putea primi asemene sarcină, având osebite interese 
mi se roagă a fi pus la cale așa precum tot pe el l'ar fi 
ales de staroste şi Kahal, 

Deci. se scrie Ispravniciei că de vreme ce jăluitor nu 
primeşte a mai fi staroste naţiei, apui nici se poale sălnăci 
la ace. sta şi lăsându'l în nesupărare să îndatoreasră pe najie 
aşi alege pe un altul. - 

Isc Şef Depart. (/ndiscifr.) 
Isc. Şef secţie: Karp, 

Secţia I 
No, 15626 - 

1852 August 26, 

  

Tot în acest an Depariamentui de Finans către Isprav- 
nicia Ţinutului Neamţ, îi ordonă a se face încasarea dărilor 
neguţitoreşti atât dela Jidovi raele cât şi dela cei supuşi fără 
cea mai mică asuprire, 

lată adresa : 

DEPARTAMENTUL DE FINANS 
Cătră Ispravnicia Tinutului Neamţ . 

Din raportul acei Ispravnicii No. 11776 văzându-sa târ- 
guirea “urmată din partea Kohalilor Jidovi din târgu Neamţu 
pentru nesupunerea Jidovilor supuşi au cătră plata dării pri- 
vitoare asupra spornicilor, să respunde că aşa precum Jidovii 
fără osebire  sudiţi sau raele urmează a plăti cătră hazne 
dare regulată asupra clasei neguhtoreşii de starea a. 3-a şi 
că:ră aceasla adausul privizornic legiuit în urmă, nu remâne 
cuvânt de împotrivire, dacă peste o asemene dare nu sar sălnăci a plăti mai mult. i 

Pin urmare Ispravnicia se va îngr ji a cerceta şi a pri- vighe de a nu se face cea mai mică asuprire' nu numai su- puşilor Jidovi dar şi raielilor, căci respunderea la întâmplare va privi asupra ei. 

„Subscrişi şef Depart. 
« > secţiei 

Secţia 1 

Ne, 8447 
Anul 1852, Septembre în 22 ziie, 

a 7 

| Indiscifr. 

1) Adw. Financ. Neamţu, Dosarul No. 64, An, 1852 supuşilor străini ce mij= lozesc a se scade de dări locale, Posesia mea .
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„la anul 1853 Antreprenorul taxei se plânge contra Ka- 
halilor că nu se conformează condiţiilor din contract, 

lată copia : - 

1Copia de pe jalba Taxierilor Neamţului urmată cătră: 
acesti Departament în 4 Febr. 1853, 

Cunoscut este Onor. Depart. că taxia fârgu Neamţu ce 
prin contract au fost luat repos, Vornicul Vasile Roset, când 
se afia în viaţă au trecut asupra noastră, care s'au încuviin- 
țat şi de Gnor. Depart. la contract se coprinde că obştea 

- naţiei noastre să deie trebuincioşii chahami, rabini, teşghetari 
şi traibici care nici cum până acuma-au urmat obştea cu 
darea a acestora şi noi am plătit la aceștia d:npunga noastră, 
de aceia ne rugăm Onor. Depart, să bine voiască a poronci 
Ispr. Ţinutale ca pe de o parte să îndatorească pe obşte de 
a'mi plăti cheltuelele ce am făcut până acum cu plata lefilor 
cuprinşi mai sus şi tot odată pe viitorime a se îndatori de 
a ne da cuviincioşii chachami, rabini, traibici şi teşghetari, 
potrivit cuprinderei contractului. lar pe de altă parte să ni 
se împlinească dare cuvenită de pe la orândari care se află 
de pe la ocole potrivit glăsuirei contractului. 

Pentru întocmai iscălitura (/ndiscifr.). 

  

lată şi ordinul Departamentului de Finans către Isprav- 
nicie Ţinut Neamţ, spre a regula această pricină: 

2) DEPARTAMENTUL DE FINANS 

Ispravniciei Ţinutului Neamţ 

Suplica primită la acest Depari. dela ţiitoriul taxiei Naţiei 
evreieşti din târg Neamţului, împărtăşindu-să în copie spre 
plirofisire acei Ispr. de arătare ce fac, i să scrie că având 
în privire lejiuire cuprinsă la artic. 3-lea din contraciul taxiei, 
să regularisească lucrare călră îndatorirea obştii Naţiei evre- 

1) Adm,. Financ. Neamţu, Dosarul No, 2. An. 1853 Jidovilor strămutați din 
sate. Posesia mea LL 

2) Adm. Financ, Neamţ, Dosarul No. 2, An. 1853: Jidovilor strămutați din 
sate, Posesia mea _ 

m
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ieşt: de acolo a da taxierului chachamii, traibicii şi teşghe.- 
tarii lrebuitori, spre a nu se prileji vre'o obijduire la „Căuta- 
rea taxei, care să alucă pri'eje de mai multă reclamaţie; căci 
la întâmplare, respundere va privi asupra Ispravnicii, tot o- 
dată se va regula şi împlinirea Kapitaţiei cuvenită taxierului 
de pe la Jidovii. strămutați prin sate din acel târg a Neam|ului. 

Isc. Şef Depart. (/ndiscifr.), 
€ » Secţiei (/dem). 

Secţia | 
No. 884 

1853 Febr, 5 zile : 

  

In anul 1854 Taxierul din Trg.Neamţ către Departa- 
mentu: de Finans cere împlinirea rămăşițelor taxei dela o- 
rândari strămutați în oraş. 

lată Jaloba taxierului : 

„Copia de pe Jaloba laxierului din Tig.-Neamţ către 
IDepart. de Finans, cerând împlinirea rămăşiților taxiei dela 
orândari strămutați acolo din oraş, E 
1) De pe jaloba taxierului din târgul Neamţu urmată cătră îs 

acest Depart, din 11 Genar 1854. 

Pentru Jidovii -strămutaţi prin satele ținutului Neamţu, 
din drepţi dajnicii fârgului Neamţu pentru care plălesc taxă 
către Naţie, Onorat Depart. de pe jaloba ce am dat au şi 
bine vroit și au poroncit Ispravniciei Ținutale, ca să împli- 
vească dările de pe la asemene strămutați şi să-mi facă îr- destulare Ispravnicia de şi au scrisu privighitorilor de o- coale ca să execute și să împlinească banii însă privighitorul nau fâcut nici o împlinire. De accia adaug iarăşi a ruga pe Onorat Depart. să bine vroiască de-a poronci Isprav. Ţi- nulale ca prin înadins jandarm să rânduiască prin tatele ţi- nutului ca prin măsurile executive să împlinească dările dela strămutaţii Jidovi şi să-mi facă îndestulare. | 

Penlru întocmai Iscălit Enescu. 

1) Adm, Jud. Neamţu, Dosarul Taxei No, 3, Anul 1854,
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lată şi ordinul Deparlameniului de Finans călre Admi- 
nistraţia de Neamţ în această chestie: 

DEPARTAMENTUL DE FINANS . 
Cătră Adm. Distr. Neamţu 

Jaloba primită la acest Depart. dela ţiitorul taxiei Naţii 
evreieşti din fârgu Neamţului înpărtuşindu-se în copie spre 
pliroforie Adm. de arătare şi cerere ce face, i se scrieca să 
cerceteze şi dacă se vor descoperi Jidovi strămutați din acel 
târg prin satele din cuprinsul! acelui district şi cuprinşi prin 
contractul taxiei, apoi de îndată să se împlinească de la «ei, 
dările capitaţiei pe vreme ce ar urma rămăşiţă care să se 
deie impricinatului pentru indestularea petiționarilor ca să nu 
se mai întâmple vre'o reclamaţie din parte le. 

Isc. Şef Depart. AȘ 
Isc. Şet secţiei | Indiscifr. 

Secţia | 
No, 162 

"1854 Genar Il 

  

lu anul 1855 Taxierul Comunităţei Isrcelite din Trg.- 
Neamţ se plânge Departamentului de Finans, că mulţi Ji= 
dovi strămutați la sate se opun a plăti rămăşțele ce debi- 
tează, lată copia Jalobei: _ 

Taxierul Comunilăţei Isr. din Trg-Neamţu se plânge 
Depart. de Finans că unii din Jidovi dajnici, prevăzuţi în 
contrat Taxiei. strămutându-se la sate, se opun a plati ră- 
măşiţa ce debitează, deci Depart. ordoră Adm, a-i da ajutor 
taxierului pentru împlinirea banilor, raportân] separte 

2 DEPARTAMENTUL DE FINANŢE 
Adimnistr, District Neamţu 

Țiitorul taxiei Naţiei evreieşti din fârgul Neamţului, prin 
jaloba dată Depart. arată că din No. dajnicilor Jidovi. CUNOs- 
cuţi prin Contractul taxii din acel târgu, strămutându-se prin 

1) Adi. Financiară de Neamţu. Dosarul taxiei, No. 1 Anul 1854, 
2) Adm, Financiară. Jud, Neamţu. Dosarul taxici No. 16 Anul. 1955,
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unile sate din cuprinsul acelui ţinulu, unde sar afla orân- 
dari, se înpotrivesc a plăti rămăşița dărilor cei privesc cătră 
taxieru; în urmarea căreia se scrie Administr, ca să cerceteze 
şi încredințându-se că nişte asemene Jidovi sunt strămutați 
prin sate ca orândari, 'să deie cuviinciosulu ajutoru jăluitoru- 
lui taxieru, pentru împlinirea râmăşiţei de dare ce se va 
descoperi că urmează asupra-le, raportând şi Departamentului, 

Isc. Şef Depart. P. Mavroghene, 

Isc. Şeful secţiei (/ndiscifr). 

Secţia | 
No. 124 

1855 Ianuarie 10 zile 

  

lată şi Jaloba taxierului Târgului Neamţ către Onor 
Ispravnicie Ținutului Neamţ, cerând ai se da un jandarm 
pentru împlinirea dărilor: | " 

Onoratei Ispravnicii a Ţinutului Neamţu 

Taxierul târgului Neamţu 

» Jaloba 

Dela Jidovi aflători în ocol Mijlocul şi de sus am a lua: 
atât rămăşiţa de dare de pe sfertul trei luni curent cât şi 
de pe acesta, potrivit contractului şi după căte cereri ce le 
am făcut plata banilor.—prin aceasta plecat vin a ruga pe 
Onorată Ispravnicie să bine vroiască a'mi da un jandarm 
intău executarea acestor bani, pentru ca să pot şi eu mai cu 
grăbire respunde dăria către hazne. 

1855 Noemvrie 16, 

. Subscris evreieşte /laim Burich. 

  

| 1) Adm. Neamţu. Dosarul No, 16, An. 1855 al taxei, Posesia mea,
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In anul 1856 Jidovul Moise Balin; fiind a'es Kahal, roagă Ispravnicia să fie înlocuit cu altul, având multe necazuri. 
lată copia: 

Timbru 20 p. 
Cinstitei Ispravaicii a Ţinut Neamțului 
Jidovul Moise Balan din Târgu Neamyu 

» Jalobă 
Atât precum de mai multă vreme mi sau impus . sar- 

cina de Kahal, dar apoi pentru că acuma nemai putând puita 
aceasia sarcină ... având de purtat mai multe necazuri şi 
impovorat de altele, de . acea mă rog plecat a' se alege şi 
rândui pe un altu iar pe mine rog a mă slobozi, 

1856 Mai 5. | 
Semnat evreieşte Moisă Balan. 

Subt No. 6687 sau scris Poliţiei de Neamţu. 

? Îi - 

  

Tot în acest an Taxierul Naţiei evreieşti către Onor Isprav- 
nicie cere un jandarm pentru a putea încasa rămăşiţele, ce 
trebue a răspunde Sameşiei, Ia Sea 

lată cererea: 

Timbru 20 p. 

Onoratei Ispravnicii a Ţinut Neamţu . 
Taxierul Naţiei Evreieşti din Neamţu 

> Jalobă 

Pentru că mai mulţi din Jidovi p.ătituri de Taxie „cari 
împărţiţi cu spicula de negoţu pe la unile din satele acest ţinut. 

De acea plecat rog pe Onor. Ispravhicia de a-mi da un 
jandarm care să'mi fie de ajutor în scoaterea unor asemene . 
remăşiţe bani, care către smeşie lrebue a le respunde. 

Semnat evreieşte /laim Bureck. 
1856 Mai 31. o 
Resoluţia—Subt No. 6130 s'au făcut cunoscut Comânduirei 
ai da un jandarm. -— 

1] Adn. Financiară de Neamţu, Dosarul No. 46 An. 1856 al taziei Târgurilor Ă 
Posesia . , ; >) Adi, Financiară de Neamţu, Dosarul No. 46 taxei tâigurilor 1856, Po- 
sesia mea,
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Toi îg acest an Jidovii “Zalman Nuchem şi Moise sin 
losub se plâng Ispravniciei că fiind stabiliţi aproape de Piatra, 
plălind taxierului de acolo, apoi se mai văd apucaţi la plată 
şi de taxierul din Trg.-Neamţ. ” 

Iată Jaloba : 

Timbru 20 para. 

“Onoratei Ispravnicii a Ţinut Neamţu 
Jidovii Zaimen Nuchim dela Tatăraşi şi Moisă sin losub 

din Gara Doamnei 

»Jalobă 
Noi ca acei ce suntem aflători în apropiere de târgul 

Piatra ne supunem la plata taxei cătră taxierul din Piatra, dar 
pentru că pe vedem apucaţi şi de acel dela Wearmfu ai plăti 
şi lui adaugare urmează cu totul obijduitori nouă aceasta 
de a fi plătitori în două locuri, plecaţi rugăm pe Onorată 
Ispravnicie 'ca prin locul cuvenit să fim scutiți de darea ce 
taxierul de la Neamţu vrea a se folosi nedrept căci şi el 
s'au încredinţat chiar dela taxierul din Piatra căruia noii 
plătim darea. | | | 

1856 Dekemvre 3. 

Semnat evreieşte Moise sin losub şi Zalmen Nuchim. 

Taxa Comunităţei să dedea în antrepiiză prin Prefectura 
ținutului. lată publicaţia şi din 1860: Monitor oficial al Mol- 
dovei An. III laşi No 26, Prefectura Distr. Neamţ No, 14565 
Comunitatea Naţiei evreieşti din Trg.- Neamţului prin rapor- 
tul” No. 103 supune, ca regulând te:min pentru darea în an 
trepriză a unei taxii mică câte 10 parale dela oca de carne 
cuşăr şi pentru păsări după analoghie. pentru acoperirea 
cheltuelilor arăte prin budgetul încheiat de ei, se publică 
cu. muşterii ce tor fi achotnici a lua asemene antrepriză, să 
se înfăţoşeze în camera consiliului Municiul cu garanţiile cu- 

1) Adm, Finan”, Piatra, Dosarul No, 46 din 1856 al taxiei târgurilor, Posesia mea,. 
Y
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venite, în zilele de 10, 15 şi 16 a viitoarei luni Noembrie 
anul prezent. ă 

In anul 1861 Kahalii din Neamţ, pendrzâ quitanţa bi- 
rului ce au plătit, deci fac publicaţie prin Monitorul Oficial 
al Moldovei An. III No. 350 laşi 1861. lat'o: 

Monitorul oficial al Moldovei Ii No. 350' laşi: 1861: 

Preiectura districtului Neamţu 

No. 16653. Domnul Teodor Teodoru casier acestui di- 
strict prin adresa No. 1004 mijloceşte publicarea ţidula sub 
iscălitura D-sale manoscrise perdută de Cahalii naţiei evre= 
ieşti din 7ârgul Neamţu, eliberată de D-lui în 12 Mai pentru 
suma de 6434 lei primiţi din dările evreilor din acel oraş, 
aşa precum le-au dat adeverinţi tiparnice ; în contra ţidulei 

- perdută au primit ecsoflis Cahalilor Leiba Malcei, Moisi 
Michel şi Zacharia Litman, cu pecetea comunei, având data 
de 14 Noemvrie 1861, în asemene privire se publică că ţi- 
dulă perdută să se. considereze ca o hârtie albă, şi acel - ce 
au găsit'o se. o dee spre desființare, ca ceeace numai: are 
nici'o validitate. 

Tot în anul 1861 evreii plăteau :ontribuţie către per- 
ceptorul Comunitătei, lată o asemene quitanţă : 

- Epitropia Comunităţei Israelite din. Neamţ 

Subscrisul am. primit dela individul - David: sin  Herşcu 
Moscovici dir această comună. Contribuţie personală 36 lei, 
3 lei şi 24 parale zeciueala ei, taxa 14 lei, total 53. lei 24 

par. adică cinci zeci trei lei şi 24 par. cursul fisculvi, pentru 

4 trimestre acest an. | | 

No. 193— 1861 Mai 17, 

Iscălitura indiscifrabilă. Peceta qiadrată cu inscripţie Sfatul 

Comunităţei Evreieşti a târgului Neamţ 1859, 

1) Este în posesia mea
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„In anul 1863 Mu nicipalitatea. Poliţiei (oraşului Neamţ) 
către c:sieria Distr. Neamţ, aminteşte de leafa Kabalilor. 

lată adresa ; 

Principatele Unite Române „1863 Feoruar 15 
Mu nipalitatea a Poliţiei Neamţu 

No, 181 

Domnule Casier, 

„Prin tabloul ce'l comunicaţi pe lângă adresa No. 1094 
„din contenitul an, se vede că Dv. faceţi o scădere de 481 lei 20 par „cursu tezaurului ca leafa Kahalilor, — subscrisul 
preşedinte aplicabil decisiunei camerii, cu. onoare vă pofteşte 
a comunica şi municipalităţei temeiul după care faceţi ase- 
mene scăderi. ” 

Bine voiţi a primi încredințarea osebilei mele consi- 
deraţiuni. - 

Subscris Preşedinte (Indisc.) 
— i Secretar, D. N, Gheorghiu 

| D-sale — 
D-lui Casier a Distr. Neamţu. 

  

Vezi şi Dosarul casieriei Neamţ No. 53/1860 numit Do= sarul Corospondenţelor pentru zecimele Municipale Piatra şi îNeamţ. (In posesia mea) între altele zice: Leafa Kahalilor a câte 10 narale de individ etc. La 1869 în dosarul No. 1/869 al Adm, Financiare locale. La 38 Noembrie: Primăria Neamţ către cea din Piatra zice că a făcut învitare naţiei  Israelite a veni şi alege Kahali, cere a-i se trimite copii de pe acte spre a şti cum să se orienteze. 
Primar Popovici, secretar Balanescu, 

  

1) Casieria Jud. Neamţ. Dosar Ne, 53, Anul 1860 Corospondenţiilor pentru zecinelele municipale târgul Pratra şi Neamţu pe anii 1860, 1861, 1862 şi 1863, osesia mea, |
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In anul 1875 comitetul Israelit din Urbea Neamţ publică 
că la 14 Sept. acel an, este terminul de dare în antrepriză 
a taxei de 19 bani la oca de carne cuşeră, pe timp de 2 ani, 
pentru susținerea cultului şi altele. Amatorii să: se prezinte 
în camera Primăriei Neamţ, însoţiţi de garanția în bonuri 
sau 200 galbeni numerar (Corospondenţa Provincială Piatra 
An. Il No. 65 Anul 1875 Sept, 7), 

Din darea de seamă a Comunităţei pe anul 1908 rezultă 
venituri că Gatbe/a a produs anual 12842 |. şi '30 b.,: Baia 
lunar 150 şi 170 lei. În anul 1909 Gabe/a a 400 lei lunar 
iar Baia a 170. lei lunar. | | 

Cheltueli rabinul Roller a 40 lei Săpt. şi 4 hahami a 20 
lei săpt. La țărani săraci din Humuleşti 112 lei, — Bicker 
Choilim a 20 lei săpt, - | 3 

In 1907 au fost venituri şi cheltueli total 16890 lei şi . 
3U bani. | 

„in anul 1908 au fost total 17.886 lei şi 70 bani, iar în 
anul 1909 au fost total 20,800, 

Comitetul era alcătuit astfel: Arnold. Weinrauch preş. 
vice-preşedinţi D-nii Dr. Feigenbaum şi S Beck, casier L.. 
W. Weisman, controlori L. luster şi S. Wittner iar membri: 
|. W. Meler, A. Idelshon, S. lancu, A. Leiboviei, 0. Ghelber, 
C. Bergman, A. Weisman, I. Elias, S. M. Herşcoviti, B, 
Segal şi 1. Carp iar secretar B. Raft, | | 

In darea de seamă arătată Comunitatea a suferit de“ 
zeci de ani lipsa de organizare, neexistând în Comunitate 
nici o instituție de b'ne-facere. 

Baia fiind ruinată s'a reparat radical, şcoala declară 
preşedintele că în anul 1909 va clădi pe cheltueala sa şcoalu 
piimară de băeţi pe locul cumpărat exp'es pentru acest scop, 
care vine vi-a-vis de şcoala primară No. 1 şi pentru care a . 
cheltuit circa 35.000 lei. | o 

In dare de seamă a Comunităţei Israelite pe anul 1909 
se constată puţină diferenţă atât la venituri cât şi la cheltueli, 

Comitetul fiind alcătuit astfel: Preşedinte şi casier A. 
Weinrauch, vice-preşedinţi Dr. Feigenbaum şi S$. Beck. con: 
irolori |. luster şi I. Schneiberg. Membrii: B. Eisenberg, 
M. Soceanu, S. Gilasser,. S. larcu, 1. W. Meller, L. W, 
Weisman, A. Leibovici, lancu Elias, S. M. Herşcovici, Bercu 
Segall, secretar B. Raft,
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_ În: darea de seamă a Comunităţei pe annl 1912-1913 
rezaltă' venituri Gabela 20.378 lei, Baia 1728 lei, Cimitir 
2033 lei ect. total: 34133 lci şi tot atâtea cheltueli. 

Comitetul era alcătuit astfel ; Preşed. A. Weinraucb, iar 
membri: Dr. Rosenfeld, L.. W. Weisman. S. Braunfeld, Azic 
Leibovici, Aron Bercovici, D). L. Schneiberg, Simon: Sniirer, 
Dr. L. Feigenbaum, S. Beck, 1. Schneiberg, H. Rosenzweig, 
Millo" Stablerg. | 

„ Inanul:1915, Comunitatea s'a judeeat cu D-na Maria Weis- 
man moștenitoarea milionarul.i S. A. Weisman, pentru locul 
mormântului său, câştigând. procesul. 

„In anul 1916 Onor Tribunalut de Neamţ recunoaşte 
existența juridică Comuni'ăţ i Israelite din Trg.-Neamţ. 

lată copia hotărârei: 

Tribunalul 

Văzând cele: expuse, | 
Văzând că preţul cel mai mare au fost oferit de Co- 

munitatea - Israelită din Trg.-Neamţ prin mandatarul ei în 
„suma de 2400 lei, | 

Văzând” că în termenul 'celor opt zile nu s'a ivit nici o 
- propunere! de“supra. licitare, | 

Luând act şi de cererea D=lui Jude sindic. 
Văzând şi art. 549 şi urm. pr. civ. 
In vederea acestora Tribunalul. | 
Adjudecă - în: mod definitiv şi cu preţul de două mii 

patru sute lei, asupra Comunităţei Israelite din Trg.-Neamţ, 
reprezentată “prin mandataul ei D-l Samuel Beck, imobilul 
falitului Leizer Solomon. situat in oraşul Trg. Neamţ strada 
Cuza: Vodă, construcţie de zid şi acoperit cu tablă, compus 
din trei camere megieşt de o parte cu un loc viran, de altă 
parte cu imobilul lui $mil Vaisman, în faţă cu strada Cuza- 
Vooă şi în fund cn piaţa. | | 

Adjudeeatarul:: se va conforma: art. 551 şi urm. pr. c. 
în ce privește depunerea: preţului. 

„D- Portărel-va consemna suma depusă de adjudecător, iăr 
recipisa o va trimete-tribunalului, eliberând Baranţiile depuse 
de ceilalţi coricurenţi. — Dată şi 'cetilă în şedinţa publică as- 
tăzi la 21 lanuarie 1916 ss. V. Bilcuirescu, ss. Crivetz, 
Uretier ss. G. Mărdărescu. 

pr ”
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In anul 1919 sosind în Piatra-N. Crucea Roşie Ameri= 
cană D-l W. S. Bentley, şeful misiunei şi secretarul său 1. |. 
Balimberg, împărţiră aci rufe, haine etc. pentru orfani şi vă- 
duve de război, apoi după stăruința d-lui Carol Weinberg, 
au plecat la Trg.. Neamţului unde au împerţit la fel ca, şi în 
Piatra. : | 

In anul 1926 a fost mare tărăboi în sânul Comunităţei 
fiind fost ca preşedinte di Stein fa'macist, iar Duminică 19 
Decembrie acel an a avut loc alegerea dela Comunitate fiind 
că au fost.2 liste, una în frunte cu d-l B. Eisenberg și I. Griin- 
berg iar a 2-a în frunte cu dl Rubinştein. 

DI Bern. Froim D'rectorul Băncii şi fruntaş de seamă 
ai târgului dând concurs listei No. 1 a reuşit pe deplin, la 
care alegere a asistat d-l ajutor de Primar Gh. Lucaciu, care 
după terminarea alegerei ținuse un frumos discurs spunân- 
du-le să nu se descurajeze când vor da de greutate şi ob- 
stacole ci să lucreze cu tot curajul pentru binele Comunită- 
ței. Tot astfel vorbiră şi D-nii L.eon Stern fost preşedinte al 
Comunităţei şi B. Froim. D-l Eizenberg muiţummi alegătorilor 
pentru alegerea sa astfel şi d-! C, Zomer. Ichiel Griimberg, 
A -Feingold etc. 

Şcoala Israelito-Română (reamintiri) 

-Ministeriul Cultelor primind dela, Epitropia Comuni- 
lăţei Israelite din Trg.-Neamţ, cerere de a se încuvința 
taxa pentru ţinerea școalei Comunităţei. aceasta arată E- 
pilropiei, a se adresa direct Ministeriului de Interne. 

lată copia: | 

Principatele Unite lassi-1861 Maiu 5 zile 
Minieteriul Cultelor şi al Instr, Publice 

“ din Moldova 

Secţia Şcoalelor— Oficiu Adm. 

„No. 4580 

„D DOMNILOR! 

Asupra adresei Dv. sub No. 183 vă fac.: cunoscut 
Domnilor, că încă după ce înteia cererea a Dv. sau mij- 
locit cele de cuvinţă la Ministeriul de Interne, pentru a 

1) Originalul este în posesia mea. 

Tom, ll 19
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încuviința taxa, din care să se poată deschide şcoalele 
evreieşti din acel târgu, însă D tre sunteţi poftiți a vă a» 
dresa în acest obiectu ia zisul Ministeriu de a căruia 
competenţă este asemenea cazuri. 

Primiţi Domnilor, asigurare deosebitei mele consider. 

Subscris (/ndiscifr.]. . 

Domnilor Membrii a Epitropiei Comunităei 
Israilite din târgului Neamţu, 

In seara zilei de 12 Martie 1915 în saloanele elegante 
a şcoalei Israelito-Române „Arnold şi Scharlotte Wein- 
rauch“ a avut loc un splendit bal organizat de Comuni- 
tatea Isr. locală, sub patronajul D-nelor lachele-Dr. Fei- 
genbaum, Marie Stern, S. -Isvoreanu, G. Natanshon şi P. 
Eisenberg. Balul fu daf în folosul şcoalei. . 

In anul 1916, la examenul şcoalei „Arnold şi Scharlotte 
Weinrauch“ o: comisiune a fost alcătuită din D nij: C. 
Stan (președin!e) şi D-nii A. Bradu, Gh, Bogrea şi Cheoy- 
ghieş (membri). Comisiun:a a rămas satisfăcută, purtând 
veşnica recunoștință soților Weinrauch pentru fondarea 
Şcoalei. | 

l.a 3 lanuarie 1916 d-l Ancel Isvoreanu a îmbracat 
32 copii din şcoala Weinrauch. - 

In luna lanuarie 1915 Uniunea Femeilor Israelite de 
aci a dat o splendită serbare cu revelion şi bal în  saloa- 
nele d-lui Dr. Rosenfeld, orgnizat şi servit de D-nele: 
Glara Dr. Rosenfeld, Segal, Rapaport, Waserman şi Stru- 
lovici, Serbarea fu dată în scop filantropic şi mai mult 
în fo'osul şcoa!ei. Tot în folosul şcoalei, cantinei şi —m- 
brăcarea copiilor săraci-s'au dat felurite serbări şi baluri. 

„Azilul pentru bătrâni 
In anul 1918 regretatul filantrop de aci a donat Co- munilăței din Trg.-Neamţului un imobil peniru azil,
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lată donația : 

„Din T»g-Neamţ 
„Intormatorul“ anul V No. 227—6 Octombrie 1918, 

Duminică 23 a lunei curente, a avut loc la Primărie în Trg.-Neamţ o întrunire a evreilor fruntaşi din locali: tate în frunte cu rabinul d=l Marcu Roller, preșidată' de dl Zamvell preşedintele comisiei iuterimare, care după ce face istoricul faptelor petrecute şi a stăruințe'or depuse, in mare parte de D'sa, predă Comunităţii Israelite locale actul de donaţie tăcut de bogătașul și filantropul Michel luster din Piatra:N. pentru un local destinat azilului de bătrâni evrei din acest oraş, împreună cu 4500 lei în bo= 
nuri de tezaur și 18 lei 05 bani în numerar, bani rămaşi din fondul adunat cu ocaziunea vinderei zaharului şi uleiu- lui populaţiunei evreieşti locale. 

„Cu acest prilej d-l Primar Zamvell a mai promis lin- geria necesară peniru patru paturi la azil. 
Se speră că în curând să se poală. deschide acest azil 

atât de necesar. | 
Populaţiunea evreiască nemţeană aduce cele mai căl- 

duroase mulţumiri d-lui și d-nei Mickel luster peniru fru- 
mosul şi mărănin'mosul act săvârşit de ei cum şi tuturori 
acelora cari au stăruit pentru realizarea acestui nobil scop 
şi anume: D-lui D. Zamvell, Şmil lancu, Fişel Frenchel, 
Isac Vainrauch. M. Soceanu etc. i 

Fie ca exemplul D-nei şi D-lui Michel luster să gă- 
sească câți mai mulţi imitatori. 

Feredeul Comunităţei 

-Relativ la baia  Comunităţei, în anul 1881 Primăria 
Urbei Neamţ, prin adresa călre Prefeciura Judeţului arată 
că conform hotărârei consiliului comunal a înscris baia 
Comunităţei la dare de transmitere, ceiace s'a acceptat şi 
de către comitetul permanent. |
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lată adresa : _ 

REGATUL ROMANIEI _ Anul 18981 Luna Noembrie în 23 zile 

  

PRIMĂRIA URBEI 

„Neamţu 
Judeţui Neamţu . . No. 3881 . I 

“Domnule Prefect, -, 

D«De resultat, adres+i Dv: No 13804,—am ohoare avă 
comunica că Consiliul Comunal în şedinţa ordinară dela 27: 
Octombr e nul corent asupra Petiţii D. Aron Roşu care 
conteslă în pumni e Comunităţei lzraelite inscrierea la dare 
de transmitere « feredeului ilor dn această Urbă_ au decis 
Consiliul. deliben ând asupra celor din Petiţiunea - de faţă şi 
găsind că înscrierea în ştate este bine făcută respinge rece 
lamaţiunea», - i a 

Primiţi vă rog D-le Prefect încredințarea  osebitei. mele 
cun ideraţii. BE a 

Pri mar (Indisevr, 

| D-sale a aie i 

Domnului Prefect Jud. Neamţu: 

- “Secretar, (7ndisci/r.). . 

  

XI) Societăţi Filantropice . 

De altfel acest târg nu prea avea rădăcini p:n!ru  fon 
darea de societăţi. De vre'o 40-50 ani înceace au început 
a se forma asociaţiuni, dintre care mai priocipale sunt: . 
„Soc. „Ghemilat Cheseq" fondată în anul 1879 cu scopul 

de a ajutora pe săraci. Ea-a fost. desființată - şi reînfiinţată 
mereu în felurite date. a . 

  

1) Arzând -nu s'a realizat,
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Soc. „Ahavas Isruel“ înfiinţată în anul 1880 cu scop 
de ajutor reciproc; Ea fu filiala soc. cu. acelaş nume din 
Piatra. Ea ţinu 6 ani. - 

Soc. „Bikur' Choilimi“ pentru ajutorarea bolnavilor. In- 
hinţată în anul 1878. e | 

___ S0f: pMizercordia“ înfiinţată în anul 1881, compusă 
dia elita Coniunităţei. Scopul -ei a fost mai mult de a veni 
în ajutorul incendiaţilor din acel târg. Ea dete baluri şi alte 
serbări, Comitetul esa alcătuit din.D nele Maria Ferester, 
Sofie luster, C. Beral, I. Loebel, P. Caz, S. Griinberg, A. 
Calmanov ci şi A. Ferester. | Ia 

Soc. „Luna“ fondată în anul 1876 sub preşed. lui Moses 
Herşcovici. Scopul. era filantropia. 

Loja „Caritatea“ tondată în acelaş timp şi “cutot a 
" celaş scop. | 

Soc. „Cultura“ fond=tă în anul 1890 cu s.op filantropic. 
Pe lângă cotizaţit-ea dete baluri şi feluite serbări, E dere 
marcat că ba'ul dat de Primărie, din produsut lui, d-l M. 1. 
Ipcar preşed. soc. a luat 500 lei, care s'au împărţit săracilor 
evrei. Această soc, a stat în strânsă legătură cu Comunitatea 
de acolc, Această societate a deschis şcoala model cu peste 
100. copii săraci, sub direcţiunea d-lui Birnbaum. | 

Comitetul societăței era alcătuit din D-nii: M. I. Ipcar 
preşed , :A. Herşcovici, B. Rorlich, Arnold şi Gustav “Wein- 
rauch, [-"Raf, Alterescu, iar comitetul școlar era compus din 
D-nii: L. Wechsler, Sneiberg. A Charas, A, Weinrauch, Raf 
şi Herşcovici. Socielatea pe lângă întreţinerea şecalei, mai 
îngrijea pentru haine, cărţi etc. pentru copii săraci. D-l Sfrul 
David dn Fălticeni, a oferit o casă a sa .pentru şcoală. D-rii 
Elias Schwartzfeld şi Gaşter au fost proclamaţi membrii o- 
norif ci iar Baronul. de Flirsch preş=dinte onorific al societăţei. 

Soc. Filantropică „Junimea“ fondată în anul 1894 sub 
“preşedinţia, lui Herş. Şulimsohn. Scopul a fost filantropia. 

Soc. „Soimich Noiflim“ reînfiinţată în anul 1896 scopul 

ajutorul boinavilor.. . - 

„Soc. de ajutor“ pentru ajutorarea săracilor şi al "go. 
piilor. Ea îu tondată în anul 1892, Fiind lipsă de Epitropia 
Comunităţei, ea aduse servicii mari. .
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“Soc. Zioniste 
„Soc. „FHalwunen“ fondată în 1898 sub preşed, lui 1, 

Weiber. 
Soc. „Choiwewe Zion“ sub pieşed. lui Etr. Moscovici, 

fondată în 8 Sept. 1898. . Aa 
Soc. „Duchor Zion“ fondată în Sept. 1899 sub  preşed. 

lui Eliezer losubaş. In anul 1900 soe „Buchor Ziori* a venit 
în ajutorul săracilor pentru Paşte, cu cartoafe etc. dâhd şi 
baluri pentru acest scop. | 

Soc. »Agudas Choiwewe Zion”: fondată tot în anul 1899 
era de vază. 7 
„Soc. „b'nei Zion“ fondată de tineri în anul 1899. A. 

ceastă societate organiza o loterie de 20.000 lei, peniru care 
au procurat lemne săracilor. 

Soc. „Alianta Junimei Israelite“ tondată în anul 1900 
sub preşsd. lui D. H. Leizerovici ea a fost curat zionistă: 
Avea şi club de lectură. - ” 

Soc. „Ajutorul“ era filiala din Piatra scop cultural, fondată în 1883, ” 

Soc. Dame și D-şoare 
Soc „Damelor“ fondată în 1878 scopul ajutorarea Ie: huzelor sărace, 3 
Soc. „Filântropică de D şoare“ fondită în 1901 cu scop - de a veni în ajutorul văduvelor și fetelor sărace, Sub preşed. D-nei Ernestine luster, E 
Soc. „Fetiţa“ compusă din copile, fondată în anul 1901 

sub preşed. D.şoarei Frida Roihkop Societatea dedea serate 
muzicale, baluri etc. Scopul era a procura săracilor leinine, cartoafe etc. | 

Soc. „Cercul Intim Armonia“ fondată în 1907 compus din D-şoare şi lineri. | 
Soc. „Uniunea Femeilor Israelite“ fondată în anul 1913, scopul este filantropia sub preşed. D-nei Dr. Rosenfeld. De remarcat este că în anul 1908 d-l farmacist Siern a fondat Soc. «Salvarea» al cărui scop a fost filantropia” | Soc, „Infrăfirea“ înfiinţată în 1926 de Bercu Froina care
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i-a donat 5000 lei, Uşer Axelrad, 5000 lei şi Ch. L. Griin- 
berg 1.000 lei. Această societate a devenit persoană juridică, 
sub conducerea D-lor S. Marcovici, I. Vigder, B. Schwartz, 
Pascal Elias, Aron Aron, H. Bleichberg etc. 

Soc. „Ajutorarea Emigranţilor“ sub- preşed. lui Șmil 
Pascal fondată în. anul 1882. | 

Acuma re'ativ la B:easla Croiturilor Jidovi şi starostele 
lor dau copia raportului: Poliţiei Neamţ către Ispravnicia lo- 
cală, unde se poate vedea integrala afacere : | 

Onoratei Isnravnicii a Ţinutului Neamţu 
Poliţia oraşului Neamţu 

"Raport 
In urmarea resoluţii No. 613 pusă pe jalba a unora din 

obştea croitorească a Naţiei evreieşti ; conform citatei res. . 
Poliţia adunându-i în camera sa totimea bres'ei lor, cărora 
puindulisă îndatorire ca potrivit cererei cuprinsă în jalba 
dată din ei parte ; prin care au cerut ca spre înlăturare în 
viitor a nu mai fi obijduiți să-şi cunoască şi aleagă din breasla 
lor staroste cu îndatorire ce acest staroste ales de ei să res- 
pundă la chiemare atât acărmuirei, precum şi în liniştea lor 
pe viitoriu ; Poliţia îndemnată d: poroncitoare rezoluţie în- 
semnat jurnal după cererea ce au făcut, totimea breslei cro- 
itoriască în care au ales de mulțumirea lor pe Jidovul Moisă 
Leib sin Haimce şi are însuşirea cuvenită dea purta o ase- 
mene sarcină, şi care se crede că ar respunde la această în- 
datorire, pe -care jurnal încredinţat de Poliţia sub No. 107 
pe lângă a-easta cu toată supunerea se comunică Onor Isprav- 
nicii spre a regula prezum va găsi de cuviință odată cu îna- 
poirea şi a jalbei, arătându-i să tot odi:tă că la cuvântul ce 
prin jalbă, îl declară că de cătră Kachalii aleşi de Naţia evre- 
iască de aicea iar obijdui cu feluri de împovărâri, necunos- 
când poziţia şi siarea lor. Despre aceasta dândusă înfăţo- 
şare în camera Poliţiei ; totimea bresle: croitoreşti, cu Kachalii 
zişi mai-sus, toți întrun glas au strigat că nici de cum să 
cunoască obijduiţi de ei Kachalii. | 

Subsaişi Poliţai şi secretar (/adiscifr.). 
No. 1072 Anul 1855 Iunie 3. 

| 1) Adm, Neamţ. Dosarul No. 16, Anul 1855 al taxei, Posesia mea.



996. . | | | - Societăţi 
      

Societăţi de emigrare 

în anul 1882 câad incepu prima emigrare spre Pales- 
tina și America, mai multe familii emigrară, uvele spre A. 
merica iar altele la Palestina. 

Un lucru frumos petrecut aci, merită să fie amintit. 
Plecând atun ea de aci! Marcu Lrib Saiinover cu fam lia la Palestina, Steriţa Ivighenia Micalevsca, din M.tirea Agapia, 
a condus pe soacra lui Sativover, dându i 10 galbeni şi cu lacrimi s'au despărțit. 

In anul 1884 șease zeci familii din întregul judeţ s'au 
decis a pleca în insula Cipru, 

In anul 1885 două ze:i şeapte familii din Trg.-Neainţ, 
în număr de 128 persoane zu emigrat Ja “insula Cipru, 

Rezultatul fu că coloniştii au împrăşliat în tcaltă lunea 
"Şi o mică parte reveniră în ţară. Si 

XII) Rabinii 
APe vechiul cimitir este îngropat rabinul Abram Moişe Broder care muri în anui 1628, Pe mormântul său era o căsuţă de piatră cu un acoperământ de oale de lut roşie, în al căreia inter'or ardea o candelă cu untdelemn adusă din „Paiestina. Pe mormântul său evreii din localitate obicinueau 

a se ruga în caz de nenorocire. = 
Tradiţia păstrată în memoria -bătrănilor localnici, zice că acest rubin, a fost de origină din Brodi. era foarte în- 

vățat, scriind multe opere, care au ars împreună cu locu- 
"“inţa sa. ă 

Rabinul Meșitem Fabiș ben Aziel, autorul pinkesului, esle de asemenea înhum.t pe vechiul cimitir. Acesta de ase- menea a fost un savant şi versat Talmudist. 
Rabinul Zowolever pela 1816. Acesta era un bărbat im- punător şi respectat. 
Rabinul Moișe Șmelke (1821) adus din Polonia. Acesla de asemenea a fost bărbat savanti şi respectat, funcţionând 

  

1) E nigrantul 1, 1882 No. 92 din 29 Sept; 
2) După cum am arătat şi iu Cap, „Cimitirelea,
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aproape 40 ani ca rabin, cârd apoi sa dus la Palestina 
unde muri. | - 

După dânsu fu adus ca Rabin Simche loil, care funcţi- 
onă 12 ani şi muri. Si 

Ca Daien “(ajutor de rabin) veni /ose Darabaner şi Avrum 
Flerş care n'au durat mult căci rabinul Darabaner s'a. dus 
ca rabin la Hiţa iar Avruin Herş la Palestina. 

Mă simt datur a reaminti pe rabinul Simche loil că 
era originar din Brodi, era foarte savant şi făcător -de mi: 
nuni (bal moifis) iar pentru înțelepciunea sa fu numit azerner 
kop (capul de fer). E autorul carţilor: „Chales leichem*: şi 
„Meii Haşel.ech“. Din cauza intrigilor între partide s'a. dus 
în Polonia ca rabin, după care veni ca rabin rib Leip Esrig 
din Piatra, care de asemenea fu înţelept, învățat şi respectat, 
funcţionând aproape 30 ani ca rabin, murind la 1897 se i- 
viră două partizi, una adusă de rabin pe Flaim Mordehe lin 
Buhuşi iar cealaltă partidă a adus ca rabin pe /srue/ aim 
Ackerman din Polonia. Intriga şi duş-nânia între aceste două, 
partide au ruinat Comunitatea. Rabinul Ackerman fu arestat 
şi expulsat. _ - a | 

Rabinul actual este tănârul Zlaim  Mordche Rolter, care 
este respectat. Ca pastor al Comunităţei cred nimerit. a -a- 
minti un fapt relativ de acest capitol. 

_XIID Tradiţiuni istorice . 

La 1615, în timpul Domniei lui Ştefan Tomşa, trecând 
prin Moldova vestitul rabin Josef Solomon Delmedigo tra- 
diția din Neamţ afirmă, că împreună. cu fidelul său Rodrigo 
trecu mai întâi munţii Ceuhlăului, dar ajungând pe acolo în 
timpul nopței, pe la finele lunei lui Cheşwan, începură a ră- 
tăci pe drum. până se opriră pe loc, disperând de a mai 
putea ieşi din pădure. În apropiere însă şcdea un evreu 
bătrân Hachiv de Honori, de vre'o 90 ani, care. venise din 
Olanda după ce se scăpă din: ghiarele incviziţiei Spaniole, şi 
se stabilise acolo pentru a-şi petrece în tihnă -restul vieţei 
sale. Acesta ieșind cu felinaru!, călătorii zăriră lumină şi 
chemară pe bătrân, care îi adăposti în casa la el,
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Aci călătorii găsiră pe o nepoată a lui Nehame de 16 
ani şi pe mama ei Leia, femeia unui Eleazer.. o rudă de a.- 
proape a lui Di Honori. - - 

Rodrigo era originar din Italia şi a fost răpit ca copil - 
de catoligi, care îl puseră într'o Mânâstire din Florenţa ; dar 
trimes ma târziu cu un preot Pedro Iacobi spre a strânge 
bani pentru Mânâstirea Sf. Mihail, fugi pe drum, până dete 
peste Del Med;go. 

Aci în casa bătrânului, în urma mai mu'tor intervorbiri, 
"Rodrigo îşi recunoscu pe mama şi sora lui. Puţin mai apoi, 
„cu toţii plecară spre Palestina, lăsân'l pustie casa şi grădina 

din jurul ei, de vreme ce Del Medigo singur se duse la Iaşi, 
unde se întâlni cu vestitul rabin Solomon Arvi, unde rămase 
mai multă vreme. - 

Familia lui „Eleazer şi bătrânul de Honori se află în- 
gropaţi în Zfass, unde se vede până acum mormântul lor, 
pe a cărora pietre 'se vede că sunt veniţi din Trg.-Neamţ. 
lat din casa unde au stat se mai cunosc si azi urmele lângă 
deai, cunoscute sub denumire de „pustia jidovilor”. 

* Bătrânul de Honori şi ceilalţi din familia lui nu erau 
deaitiel—cum afirmă tradiția — singurii evrei Spanioli ce s'au 
refugiat în Neamţ în timpul cel barbar al incviziţiei. 

In aceste timpuri veniră mai mulţi evrei Spanioli, şi nu 
sunt nici 100 de. ani când nepoți de ai acestora erau în mai 
multe oraşe ale Moldovei, cunoscuţi sub numele Frenken, 
purtând costumul lor originar din Spania. _ 

Pe la începutul secolului nostru veniră deasemenea în 
Neamţ şi Piatra, mai mulţi Poloni, cari primiră Judaismul, 

Foarte multe asemenea familii erau aci şi nu sunt mai 
mult ca 80 ani, când feciorii ac.stora erau în număr mare 
cunoscuţi sub numeie de poilische gheirem (convertiți poloni), 
pâvă astăzi se mai găsesc străncpoţi ai acestora prin Mul- 
dova, în Piatra şi în Trg-Neamţ, 

II 

Muntele Ceahlăului. pe lângă. tradiţia de mai sus asupra 
lui Di Honori, nemai păstrează şi altele. Astfel la fântâna 
care şi are obărşia la vârtul lui, tradiţia pretinde că rabinul Israel Bal-şem-tov se scălda de 3 ori pe zi şi că îşi săvârşea în apropiere rugăciunile sale,
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"O însemnătate deosebită pentru evrei de aci, are şi ce- 
talea Neamţului, câci, cum povestesc bătrânii, în timpurile 
vechi ea servea ca loc de refugiu şi pentru €vrei în vreme 
de grele nevoi, pe când' erau în primejdia vieţei, | 

Tradiţia spune că pe când Sobieski a intrat în țară şi 
a ucis pe Rux:nda, fiica lui Vasile Vodă şi când Vodă a 
trimis. pe coţia lui, împreună -cu familia şi averea lui la a- 
ceastă cetate, a pus pe evrei ca păzitori credincioși ai acestor 
tezaure. | . 

Tot tradiția ne spune că înaintea venirei acestui Domu, 
doi boeri mari, Hatmanul Bogdan şi Visternicul lordache, 
cari au fost cu oaste în cetate, au fost poftiţi de noul Crai 
prin trimişii săi, între cari erau şi evrei, căci nu vroia altfel 
să se încrează în oamenii lui Vodă, 

Tot aci evreii aduceau mari slujbe Domnilor, dregători. 
lor şi boerilor, când se refugiau înaintea duşmanului, adu- 
cându-le mâncare şi cele trebuincioase şi spionau căile  duş- 
manului dând cuvenită veste celor refugiați, spre a şti a lua 
măsuri din timp. 

XIV) Medeanul 

la 29 Decembrie 1839 s'a făcut învoială între M-lirea 
Neamţ şi cu autoritatea târgului cu lârgoveţii (între cari şi 
evrei) pentru medeanul târgului. | 

lată şi actul trecut la opis No. 576 iar în Ietoriă MÂâ- 
nâstirelor Române de Creţulescu Vol. X No. 45 p. 175. * 

Invoială 

Prin care noi jos iscăliți târgoveţi din târgu Neamţului 
adeverim că în pricina cu M-tire Neamţu pornită asupra ne 
peniru a'şi face binale pe 8 stângeni loc quadrat în uliţa 
nouă din Neamţ şi noi asupra Metireiam face binale căci 
ne închide piaţa târgului, unde se adun trăsurele cu feliuri 
de producte, de negoţ și altele, în a căreia sfârşit după în- 
voială ce ambe părţile am dat, sfatul cărmuitor ni s'au o-
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rânduit comisie la faţa locului adecă prin Logofeţie Drep= 
tăţei cu poronca sub sub No. 6631, către Judecătoria inu. 
tului. Neamţ, unde au numit însârcinare însuşi Presedintele 
Dlui Aga Manolache Miclescu şi din partea Cinstitului: De- 
partament din. năuntru, numerisită 21600 s'au orânduit. pe 
revizor Dimilre Ghcorghiade, care întrunindui-se la faţa - lo- 
cului, de nimeni siliți şi de a noastră bură voie, înaintea 
Comisiei, spre asemenea tot feluri de perderi: de vreme. şi 
zadarnici cheltueli, după mijlocirea ce şi D-'or mădulările 
comisiei s'au făcut. neeam învoit pentru acel loc ca să rămâie 
precum şi până acum au fost şi noi să plălim Sf. Mânâstiri 
acum înainte: două zeci ocă ceară în aci, și pe viitorime: pe 
ljeşte care an avem a da bezmen câte două ocă ceară; a- 
ceasta fiind chipul curmărei a toate prigonirc'e de mai sus. 

 Cinstita Comisie pe temeiul ci va în h'de la pricini, după de- 
osebilă jalobă ce vom da. Mai adaugăm că locul pe prund, 
unde azi se stâng vilele la zilele de târguri spre vânzare şi şi 
are începere dela podul de lângă gardul ivi Vas. Blănar şi 
merge în sus până la Mi'oculMânâstirei din târg. r:mâre în 
întrebuințare peniru alişverişul vânzări, a vinde fără jignire 
dr tul propiietăţei, însă binalele, câte au apucat a _se face pe 
lângă acest loc şi locurile—a riu se închide câte sunt : vân 
dute pe alăturea, de mai înainte vor remâne iarzsi nejignile 
și dar cu acezslta se închid toate pretenţii!e pornite despre 
noi astăzi şi pentru a fi temeinică cu cererea:prin jaloba mai 
jos semnaților, la Judecătoria Ținut Neamţului, de a întări”o 
formalele 7feodor Drăghici, Chiriac. Fasolă, lacob Toivi, 
Dumitru Arsu, Ștefan Marcu, Nec. D ăghici, Ilie Marcovici. 
Ilie Manoliu, Capit. loan Flociung. loan Cosma. SE. Trofin, 
(jost. Palade Gh. Gosian; Theohariu.” Andrei a lui Anton, 
Dim. Chiril, Beiniş sin Solomon, Flerşcu Ieșanu, Bercu Zet 
Motel, Strul Leib Sirul, Motel. Aron, Avr. sn Riven. Wloise 
sin Mechel, Ițic sin Zeilig, Leiba sin Herşcu (Moarcotin), 
„Moise sin Ițic, Strul sin Marcu, Alter. sin Ghedale,  Seudel 
sin Nute, lancu sin Fim, Unţe Cate, Flaim sin lose, Smiel 
sin Avram Zet losej, Aor. sin Marcu Gros, Ițic. Vola sin 
Toivi,. lancu sin Fierşcu Căciular. a 

Comisia orânduilă în ființa noastră s'a făcut aceăsia cu 
bună primire ambelor părţi, pentru care sau adeverit tă a-
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daugire piaţa pentru vânzarea. viielor, de azi înainte remâne 
loci însemnat prin aceasta învoială pentru toată obştia târgului, 

  
  

Semnaţi apoi :- Aga Manolache Miclesca. 
Revizor Dimitrie Gheorghiade. 

'Mardarie Stareţ, Gherman Du hovwnic, Calinic Duhounie, 
Isichia Duhoonic, Miftodie Cromolali, Elefterie Ferediacon, - 

Legalizat de. “Comisarul. târgului i Neataţ, (L. $.) 

xv Botezul Evreilor 

“După cum am arătat în Cronica oraşului Piatra, judeţul 
nosiru numără foarte, mulți renegaţi evrei, mai cu seamă în 
Mânâstiri. 

Venerabiiul Ar -himandrit Narcis Crejuleseu, starețul St. 
M-tiri Neamţu şi Secolul, mi-a dat următoarele relaţiuni despre. 

„rabinul botezat. Neofit, autorul cărţei „lnfruntarea Jidovilor” 
ce s'a tpărit la Mitropolia din laşi la 1803:. . 

Monahul Neofit ' este fiul Jidovului Nuchem din Adjud 
vechiu (M5idova). Părinţii lui (negustori) s'au mutat în Roman: 
la 1792. La 1760 s'a născut în Roman, dându-i-se numele de 
botez lancu. : 

La 1798; veni la M- tirea Neamţ şi se botează, Juând nu- 
mele Neculai. Starețul M-lirei pe acel timp a fost Sofronia 
Rusu, -care l'a şi botezat ia biserica Sf. loan Bogoslovu ce] 
vechiu (M-ti:ea Neamţ) Se zice că s'a botezat în Piaira lă 
1795 la St. loan şi apoi s'a călugărit de stareţul Motirei'So- 
fron'e or Doroftei Rusu. Numele de Neculai ce-a primit la 
botez, călugărindu-se- lau schimbat în „Neoiit iar la 1826 .a 
“murit monahul Neculai Neofit. 

In timpul său mai erâu în M-tie Neamţ - monachii Va- 
ruck, -Ilisei, Kiprian, erau Jidovi botezați din Rusia, talmu: - - 
dişti profunzi, cari împreună au alcătuit „Infruntarea Jidovilor”. 

Sunt aproape 60 ani a fost în Trg.-Neamţ, un renegat 
numit Petricaner' meşimed, care de locul lui a fost din 
Roma, dar om cult şi lucra în comun cu Neofit. Murind: 
s'a găsit: însă în. casa lui Tales cu Tfilen. ..
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XVI) Holera 
Holera .a secerat mulţi evrei în Trg.-Neamţ, dela „Înce- 

vutul veacului nostru până la anul 1867. 
„Cea dela 1812 din timpul lui Calimach,a nimicit „aproape 
O jumătate din populaţie şi evrei ca şi creştini, se văzură ne- 
voiți a se.retrage în corturi.afară din oraș pe drumul Pietrei. 

Cea dela 18291831, a decimat iarăşi populaţia abia. în- 
tremată de ciuma anterioară dela 1812. căci pe lângă holeră 
se mai adause foametea şi lăcuste în ţară. 

La 1831 holera arătându-se furios, evreii se mutară în 
corturi pe drumul Fălticenilor. 

La 1848 holera venită cu furie, -ţinu .vre'o 4 luni de zile, 
secera groaznic. populaţia ; dar având aceleaşi simptome, în 
curând: evreii din Neamţ se slujiră de aceleaşi leacuri. ca co- 
relegionarilor din Piatra, şi isbutiră a pune capât flagelului, 
scăpând pe mulţi loviți de boală şi făcând ca efectele ei o- 
morătoare. să meargă slăbind ; mai ales după ce se retraseră 
la “câmpul: liber,- în lunca Biebei, lângă actuala fabrică de 
postav a lui Aleaz, în urma unui ordin al Ispravniciei din 
Piatra ; ba isbutiră chiar prin leacuri!e lor â veni şi în a.- 
jutorul populaţiei. creştine, .care se retrase cu 8 zile mai țârziu 
ca dânşii în mahalaua Pometi, aproape de via Miteşti. 

In fine holcra dela 1866 din- luna Ab şi Elul. seceră a: 
proape o sută suflete, din sânul Comunităţei Israelite. 

In anul 1866 .Primarele Theohari şi Dr. Miiller fac Pre. 
fectului următoarea telegramă relativ la rărirea evreilor .in 
acest, nenorocit timp al holerei, Iată copia : - | 

No. 8529 

+No, 412 
— vorbe 

„0 "TELEGRAMA 
Prezentată Neamţ în ——— + 1866——6 ore 5 m—amiază 

Sosită la Pistra în 14, 8- —— „1866—— 8 ore 10 nt— amiază Notiţa Staţiei 
  

„AD. PREECT PIATRA - 
„. Bola -epidemică a . holerei .au luat. un mare ..zlear din cauza poliţia n'au luat nici'o „măsură, din acele prescrise, „de instrucţiile medicale ;;necurăţenie există, rărirea Israeliţilor. de 

| 1) Comitet Perm, Jud, Neamţ. Dosar No, 2 litera B.:1865,, Boala holerei ivită în Constantinopol, Posesia mea, i
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prin locuiuţe nu s'au efectuat. Rugăm ordonaţi: a se executa 
ori-ce măsuri mijlocite, căci resultatui timpural de concursul 
omenirei care din amânarea măsurilor se pune în bântuire 
de această epidemie şi care după posiţiunea locului. sau putut feri reul luânduse măsurile din timp. 

Dr. Miller, : Primar 7/eokari . 

  

Tot în acest an Poliţia de Neamţ către Prefectură -ra= 
porlează că a cerut dela Comandirul Pompieriior ajutor spre 
a scoate Jidovii din casă, transportarea săracilor la spital etc, 

lată raportul : 

“ROMANIA | 866 August 15 
Poliţiea Urbei Neamţ - | No, 8702 

No. 1499 

„» Domnule Prefectu! 

Răspunsul ce am primit dela D. Comandant de Pompieri 
de aice la adresa ce i-am făcut sub No.-1362. Am onoare a - 
vă presenta în copie anexată pentru informaţie, aducândusă 
la ştiinţă, că eu am cerut ajutor de pompieri, peniru  cură- 
ţenie, pentru scoaterea Jidovilor din casă, pentru a executa 
iransportarea acelor- săraci la spital şi a .morilor cu paza la 
viserică şi la mormânt cere atribuit este a poliţiei sanitare şi 

„în care D. Comandirul nu numai că nu voeşte a.mă. cu- 
noaşte dar mă blamează că i li-am recomandat de „urgenţă. 
In fine D. Prefect vă rog a face să am ajiutor că nu pot 
aduce întru împlinire câte mi . se cer, și cât pentru maniera 
D 1 Comandir judecând Dv. veţi . face ce veţi socoti căci 
sunt prea convins că nu merit atâta insultă precât, D-l Co- 
mandir mi'o dă prin asta_adresă. 

Capu Poliţiei (/scălifura nedescifr.). 
Secretar, Blaga. 

  

1) Comitet Perm, Jud, Neamţ. Dosarul No..2 lit..B, 1865 Boala holerei ivită 
din Constantinopol. Posesia mea, !
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XVII) Focuri 

  

Nici într'un oraş poate al ţărei nu s'au declarat atâtea 
focuri ca: în Tăg.-Neamţ, care au consumat întotdeauna a- 
verea acestei populaţii de alife! foarte munciloară. 

DLa anul 1778 a ars mai tot târgu în număr de câte-va 
sute case, în toiul ernei grele, sărăcind toată populaţia, care - 
rămase fără adăpost şi fără îmbrăcăminte. _ 

La 1782 au ars iarăşi câte-va sute de case şi câte va 
mori Israelite. Focul de atuncea era atât de îngrozitor, încât 
se nimiciră toate lucrurile. | A | 

la 1821 arzând cea mai mare parte din târg, consumă 
şi sinagoga veche. - a 

2 La 1868 izbucaiad un foc în prima zi de Selucholh 
pe la 12 în zi, consumă 200 case şi tocmai atunci ivindu-se 
două stele roşie pe cer dete hrana superstiției populare. 

La 25 Martie 1881 au ars 14 case Israelite. 
La 5 Martie 1882 pe la lie oră din zi izbucni un . În= 

cendiu îngrozitor, arzând 600 case. Onor. Camera de De- 
putaţi a votat 100,000 iei ajutor. 

3) Soc. D-şoarelor Isr. „Mizercordia“ au colectat pentru 
nenorociți 3467 lei 71 b. D-l Berman luster a donat 1000 
lei. Rabinul Friedman din Buhuşi a colcctat 251 lei, eic. 

La 31 Februarie 1884 au ars 9 dughens lsr. păgubind 
54.000 lei. a 

în April :1887 au ars 44 case, 
In anul 1864 a fost un foc mate deau ars foarte multe 

dughene şi 3 biserici, S'au colectat bani în ajutorul nenoro- 
cijilor (Monitor Oficial No. 202 anul 1864) | 

In anul 1865 ziua 13 luna Noembrie au ars 120 du- 
gheni din centrul oraşuiui. Primăria către Prefect cere ajulor 
de pompieri şi dorobanţi, / 

| In”anul trecut 1928 Octombrie 12 a fost.uu mare in. 
cendiu înstrada Mare,au ars următoarele case : Ruckenştein, 
Froim, Stein, Weis, Calmanovici, Bercovici, Şini'ovici etc. 

  

1) Magazin Istoric de Balcescu ll 1864 p. 64. 2) Ziar „Stindardul* 1 No, 31, 
3) Ziar «Progresul» laşi VI No. 61, 

1
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XVIII) inundaţiile 
Inundaţiile încă nu au lipsit în diverse rânduri, pro- duse fiind de părăiele ce curg prin târg și în jurul lui. Cea mai însemnată însă a fost acea dela 1881, care ținu 3 zile—dela 2 6 Mai—jumătatea târgului era acoperită de apă şi multe locuinţe s'au surpat cu desăvârşire. 

XIX) Foametea 

lar în. anul 1849, imediat după holeră, se ivi foame: tea ce mare. din czuza flagelului ucigaş şi a lăcustelor ce inundase ţara. | | a 
Evreii suferiră crunt de acest al doilea flagel, alăturea cu ceilalţi locuitori. Obştea Israelită din Neamţ, constitui 

dar o societute sub numele de „Ghemila/ Chasudim“ care 
avea de scop să adune bani şi procurându şi cele necesare 
pentru hrană să -le împartă tuturor celor lipsiţi de mij-.. 
loace fâră deosebire de religie. Această bine facere reali- 
Zată atrase obştei mulle binecuvântări ' din partea crești- 
nilor nevoiași. 

+ 

XX) Invaziunile armatelor străine 

Austriacii veniţi în Iunie 1849, nu au stat mai mult 
decât trei luni şi au fost asemenea puși în cvartire în ca- 
sele evreilor. Tot astfel şi Rusii ete. „Aceleaşi suferințe ca 
și în Piatra din partea acestora. In acest 'timp Kahalii în- 
trejineau din taxa şi sume colectate spitalele lor—precum 
şi aprovizionarea. 

XXI) Traiul amical între Români cu Evreii 
din Trg.-Neamţ | 

In anii 1855 1862 Marele Mihail Kogălniceanu. avân- 
du-şi sediul în Trg.-Neamţ, deoarece își avea fabrica de 
postav foarte aproape de târg. a fost adevăratul părinte al 
acestui târg: 1) Anexeaâză satul Flurmulești la acest târg 

Tom, Îl o 20
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care frumos fapt a adus mărirea şi progresul târgului, 2) In 
târgul Neamţ se aflau pe atunci 98 gospodari Țuţueni, care 
au fost supuşi Austriaci, care faptconstitui o ruşine pentru 
țară. deci el lucra pe toate căile de s'au lepădat de su- 
pușşie, devenind raiele (supuşi Moldoveni), etc. etc. | 

Cât priveşte! de evreii din Trg..Neamţ, Marele Kogăl- 
niceanu avea mai mulţi din et cari erau comisionarii pro- 
duselor făbricei iar pe Lupu Urtic, Choskel rugăşitul, 
Chune Haimovici, Gavril Weiselherg, Mendel Fatel, Moise 
Mechel și alți avea ca tovarăşi la eraturile şi otcupurile 
târgului atât al comunei (Municipalitate) cât şi' al M tirei 
Neamţ. (căsăpiile, mungeriile, pităriile, cântarul etc). Ca 
om de încredere pe starostele Jidovilor losub Bolocan. 

In 3 August anul 1865 fiind complot nereușit contra 
nemuritorului Vodă A/. loan Cuza, din toată țara, trimi- 
lânduse guvernului felicitări, asemenea şi din Trg.-Neamj, subcrisă fiind de români şi jidovii: loan Te- 
ohari, Gheorghiu, Grigore Iconomu, C. Alexandrescu. Bradu, Ştefănescu, Lozinschi, Zamieschi, T. Drăgici, An- loniu Grama, Velciu, Neculai, Lazar Panaite, Popovici, C. 
Theodor; Butescu, T. Adam, 'Th. Pavliu, Ferester, Chesel 
Marcu, Sender Sandbrand, Şloim Alta, Mechel, Rosner,.: luster, R. Alexandrescu. (Vezi Monitor Oficial 1865 No 174 din 10/22 August). NE e 

In anut 1731 unul loan 'Topolici Jin Humuleşti se îm= prumută cu 20 lei dela Jidovul lanculeseg. 
lată copia : 

lon Topolice din Humuleşti— Neamţ se împrumută 
cu 20 lei dela Jidovul lankules, 

1) Adecă eu loan Topolice din satul Humuleşti, care mai jos mă voi iscăli, datăm adevărat Zapisul “meu la mâna Dsale (Jidov) jupănesei lanculesei bătrânei, precum să se ştie-că mi-au făcut bine cu .20 lei cu vadea în- două - săpt. de zile şi la vadea să dau toți banii D sale cu mul- tumită iar: de s'ar întâmpla -vre'o pricină ca să intre banii la implineală, toată cheltueală și implineală să fie despre mine și pentru mai adevărată credinlă am pus numele şi degetul : Eu loan platnic, Leat 7813 (1731) Dek. 28 şi eu loancea Dascalul am scris cu ziza lui. 
1) Zapisul original este în posesia mea, 
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In anul 1834 unul Ştefan Dudan etc. se împrumută 
cu 275 lei dela Herşcu Jidov din Trg,-Neamţ. 

lată copia: 

Ştefan Dudan, Axentei a Elenei etc, se împrumută cu 275 
lei dela Herşcu Jidov din Trg. Neamţ, pe timp de 1 lună, 

Anu 1834, | 

» Adeverinţă 
Adică noi care mai jos am pus numele şi degetele 

noastre, datam adeverinţă și bun încredințai în zapisul 
nostru la mâna D-sale jupânului Herşcu Jidov din Trg.- - 
Neamţ, precum să se ştie. că ne-am rugat D-sale că ne-au 
făcut bine cu 275 lei, adecă două sute șeapte zeci cinci . 
lei în vade o lună de zile cu debândă să-i dăm 4 curcani 
și 4 curci şi la numită vade să-i dăm atuncea banii cum 
şi dobânda cu mulţumită și fără cuvânt de răspuns, jar | 
întâmplându-se noi de-a nu plăti banii la numită vade 
câtă cheltueală s'ar întâmpina, toată să fie despre noi şi 
pentru mai adevărată credință am pus numele și degetele 
noastre chizeşi platnici unul pentru altul, ca or unde se 
va arăta ca săi fie de bună crezare, | 

1834 Dekembrie 21. Eu Ştetan Dudan platnic, Eu . .. 
Axentea Elenei platnic, Eu Vasile Camin platnic, Eu Dim. .. 
Cantă plainic, Eu Toder Manole platnic. | 

Adeverinţă este întărit de privighitorul Ocol de sus 
1834 Dec. 13. | 

Evreul losub Rotășanu din Trg.-Neamţ garantează : : 

pentru loan Manoliu, în fondul bolților cu locul lor ce 
are în acet târg, întărită de acest Tribunal 'sub No. 133 - 
la 18 Noembrie 1859 (Vezi Monitorul Oficial Il anul 1866 . - 
No. 63). | a ra 

Reposatul |. Theohari din Neamţ, în testamentul;:său : 
rostește că din venitul moarei saie ce a :rămaș.; orianilor : - 
săi de acolo să se îndestuleze mai întâi pe. Jidoyul-:rIsac 

1) Zapisul original este în posesia mea,
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Văleanu de bani 3600 lei şi apoi să intre în stăpânirea 
fiilor săi (Vezi 'adăus la Foaea Sătească No. 19 anul 849). 

Lupu Urtic din Trg -Neamţ a fost favoritul lui Ştefan 
Catargiu, , | 

“Cercul Intim „Armonia“ (1896) din Trg.-Neamţ, a nu- 
mărat între membri fondatori: pe A. Ferester, M. 1. Ipcar 
şi Dr. Schwartz. 

In anul 1903 Michel luster'a dăruit comunei Crăcoani, 
terenul și tot materialul necesar pentru construirea Şcoalei. 
pentru care Ministerul Înstr. Publice şi al Cultelor îi mul- 
țumește cu adresa No. 11263. 

Jidovul Iancu Leib din Trg..Neam| avea tovărășie cu 
paharnicul Cost. Vasilia. la moșia şi velnița din Orgeşti, 
(Adaus Bulei. Principat Moldovei la foaea No. 19 din 6 
Martie 1855). . - . 

Murind Poliţaiul Tică Theohari din Neamţ, Comuni- 
tatea a dat o coroană. 

„In anul 1855 Jidovul Haimovici din Neamţ, a împru- mutat M lirei Neamţ cu 600 galbeni (vezi Bulet. Oficial al Princip t Moldovei No,:10 Iaşi anul 1857). - 
Jidovul Moisă Ghidale din Neamt a vândut preotului Gheo:ghe din satul Humuleşti loc 9: stânjeni şi 6 palme din Neamţ (vezi adaus foaea Sătească No. 38 din 23 Mai 1843). 

Zapisul lui Iancu Jidovul din Trg.„Neamţ dat Egu. . menului Varlam din Metirea 'Neaiaţ prin care îi vinde 2 locuri de casă în Trg.Neamţ, lângă losub lidovul. Anul 7275 170) Martie 16, (vezi Istoria Narcis Creţulescu Vol. p- | 
In cartea (hrisovul) lui Al. Calimach din 9 Februarie 1818 ordonă ca mahalagii şi dughengii mahalalelor să plătească Motirei Neamţului câte 8 lei bezmen anual, a» vând dreptul a şi paşte vitele şi a lua lemne dela moşia M-tirei precum şi toți locuitorii târgului, (vezi Istoria. bi- ii etc. de Archimandritul Narcis Creţulescu Tom, X p. . îi
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XXII) Evrei proprietari 

Evreii în localitate, din timpuri vechi fură proprietari 
de imobile, velniţe, mori etc. | | | 

In anul 7261 (1753) Postolache cu Ştefan Romptă şi 
Erei Th. Zabrustură vând lui Iacob Jidovul jumătate de 
moară ce au avut în acest târg. - o 

lată copia Zapisului: 

Lupul sin Ursul ect. vând lui lacob Jidovul jumătate de 
moară în Trg.-Neamţ. —Anul 7262 (1754). 

Y Zapis 
Târgu Neamţ, Postolache cu Ştefan Romptă şi eu 

Erei Teodor Zabrustură, am scris acest Zapis, Pisat Februa- 
rie K G zile, leat 7261 (1753), 

„ - Pentru acest Zapis al meu, care mai sus scrie pentru 
“parte de jumătate de moară, am D-sale Jacob Jidovul ca să 
schimb şi i-am pus lui lbraim şi bezmen i-am dat tot. şi 
mohorul ca să se crează. Leat 7262-1754 Dekemvrie 14 in 
mânele sale proprii. 

Urmează iscăliturele : Lupul sin Ursul, Gavril Cojocar, 
Ursachi şi iscălitura Turcului. Ă (L, $.) 

La 7272 (1764) Iosif Jidovul cumpără dela Mtirea 
Ijeamţ loc 8 stângeni faţă în uliţa mare peniru casă şi 
dugheană. | o ” 

lată copia Zapisului : 

Zapisul lui Iosif Jidovul din Trg.-Neamţ, pentru loc de 
casă şi dugheană 22 Marte 7272 (1764). 

»Zapisul 
Lui losii Jidov din Tg,.-Neamţ pentru loc de casă şi dugheană. 

Adecă eu /osif Jidov din Trg.-Neamţ, datam Zapisul 
meu la cinstita mână Sf. Sale Părintelui Kir Varlaam, Egumen 

1) Arhireu Creţulescu,rilst. M-tirilor Române, Tom, X, partea 1Cap, 28 p. 165. 
2))ArhireuzCreţulescu, Ist. M-tirilor Române, Tom. X, partea i Cap, 33 p. 169,
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Sf. Mânâstiri Neamţului, precum să se ştie că miau dat Mtire loc de casă în ulisă opt st. Domnești în faţă şi m'am "locmit ca să dau Sf. M-tire pe an câte două ocă ceară, iar nefiind ceară să aibă a împlini dela mine câte cinci orţi pe Ocă, şi şease ani să mi se ţie în seamă la acaretele dughenei, pentru doisprezece ce am fost dat lui Gavril Patrașcu pe acel loc de dugheană, dând eu banii cu greșeală lui Cavril Pa- traşcu, că fiind locul al Sf. Mânâstiri n'am ştiut, şi /au fost vândut el prin neștiinţa Egumenului şi judecându-se Egume- nul, au luat locul târgului Neamţului, şi m'am tocmit cu E: gumen pe tocmeală ce scrie .mai sus iar eu să nu vând Casa nimerui, numai eu să tr&esc întrânsa și după mine copii mei iar altora să n'âibă voie s'o vândă, ci se remăie al Sf. M-tiri întorcând cheltueala ce aşi fi făcând eu cu dugheană iar altul să n'aibă voie a o lua fără ştirea Egumenului, iar în. voind Egumenul şi cu tot soberul, atunci să fiu volnic a o da cui ar trebui iar l+ aceasta tocmeală. s'au întâmplat mulţi oameni dintru acest târg al: Neamţului, care mai jos s'au iscălit şi şiau pus degetele şi pentru credință mam iscălit jidoveşte.—Leat 7272 (1764) Marte 22, 

Iscălitura Jidovului. /os;f. 

Iscăliţi Eu /erei Ursu ot târgu Neamţ la biserica gospod. lerei loan ot tam, Grigore Făiticeanu m'am întâmplat la a- ceasta tocmeală, Eu Luca ot Târgu Neamţ m'am întâmplat. 

  

ANEXA A 

„Epitropia Sf. Mormânt No, 243, Dela Rafail sin Leiba spițerul s'au primit banii bezmerului patru zeci lei pe un an, ce se începe dela trecută lună Oct, 23 acestui an 1833 şi se sevârşeşie la 23 April a viitorului an 1834, de acărora în- tărire se dă aceasta respiscă a Epitropiei. 
| Semnat Darmanescu Vornic 1833 Iulie 20 — pentru un loc din târgul dz jos a “M-tirei Barnoski al Sf. Mormânt, 

  

1) Actul original este în posesia mea,
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1! La 1775 Strul feciorul lui Herşcu cumpără dela M-tirea 
Neamţ loc de dugheană şi casă în ulița mare de aci. . 

lată copia Zapizului: | Se 

Strul feciorul lui Herşcu Jidov cumpără loc de dugheană 
în Târgu Neamţui, la M-tirea Neamţului în anul 1775. 

»Zapisul -: 
Eu Strul fecior lui Herşcu. Jidov, din Târgu Neamţ, 

făcut-am Zapisul meu la mâna sfinţiei sale Părintelui Varlaam 
(Dinga) Egumen Sf, Mânâstire Neamţului, precum să se ştie 
că lam rugat de mi-a dat loc de dugheană în Târgu Neam- 
țului, care am făcut'o lângă Vasile şi să aibă a da bezmen 
la Mânâstire ; şi pentru credinţă m'am iscălit jidoveşte 

+ Leat 1775 luli 6. | | (ss) Ștrul Flerşcu. 

3 La anul 7273 (1765) lancu Jidovul din Trg,- Neamţului 
cumpără dela Egumenul M-tirei Varlaam două loturi în acest 
târg pentru casă, care vin lângă losif Jidovul, obligându-se 
a da M-tirei două ocă ceară anual (Marte 16 an. 1765) 

4La 1778 Martie 20 Iancu Jidovul sin Friptului cumpără 
la Egumenul Varlaam loc de dugheană în uliţa veche din jos 
lângă Timofte Olar. ” 

La: 1805 Savin Bran Şoituz cu soţia lui Aximia şi cu 
feciorul său, au vândut Jidovilor Marcu Zisu şi lui David 
Jidov, fii lui losif a Mariei, o casă şi o dugheană în acest 
târg. cu preţul de 656 lei. | | 

lată copia Zapizului de vânzare: 

Savin Bran Şoltuz cu soția lui Aximia şi cu feciorii lor 

au vândut o casă şi o dugheană Jidovului Marcu Zisu cu 

656 lei.- 1805 August 28. 

1) Descendenții acestula este familia Ferester din acest târg, 
2] Narcis Creţulescn Arhireu. Ist. Mânâstirilor Române Vol X Cap. 55 p. 192 

= 3) Ist,. Motirelor Ortodoxe de Narc. Creţulescu Ton. X p. 170, 
4) ldem p. 192. - . _
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"Zapis de vânzare 

Adecă eu Savin Bran Şoltuz -dinpreuna cu soţia mea 
Axinia şi cu feciorii mei, datam adevărat Zapisul meu la 
mâna D-'ui Jăpânului Jidov Marcu Zisu şi la mâna Jăpâ= 
nului David, teciorilor lui. Iosif a Marii, pentru ca să ştie că 
le am vândut D-sale o casă încă cu o dughenuţă alăture, care 
sunt sub un acoperământ, care casă şi dugheană se hotă- reşte din sus cu Şmil Jidov şi din jos cu losub sin Mariari şi o am vândut cu tocmai 656 lei, pe care bani i-am. luat toţi „în mânele noastre şi o am vândut cu bună voie noastră, ne- siliți, neasupriţi dc către nimeni şi D-lui să aibă a stăpâni în pace, atât D lui cât şi toți fii Dlui, însă D-lui să aibă: aşi plăti bezmenul la sfânta Mânâstire după obicei sau când sar întâmpla a se scula cineva din neamuri sau din rudenii. spre a întoarce această vânzare, să nu fie volnici pentru că din a lor ştire s'au vândut şi nu s'au aflat nici un ctumpărător şi pentru credinţă am pus deget spre încredințare. 

1805 August 28, 

Semnaţi : Eu Savin Bran şoltuz (vânzător), eu Axinia Sandu (vânzător de bună voie), eu Ştefan sin Savin. Bran (adevărat vânzător), eu loan sin Savin, eu Gavril sin Savin (adeverim), eu Luca sin Savin (adeverez), eu Maria sin Savin (adeverez), - Tofan Pempida (s'a întâmplat ca martor), eu „ Penciu Ion, eu lon Braşovan (martori). şi eu Petrache, am scris acest Zapis cu voia vânzătorilor eu Ropotă martor. 

  

La 18 Decembrie 1824 Mânâstirea Neamţului dă jalbă la Vodă loan Sandu. Sturza asupra unor bezmenari. Jidovi şi asupra lui lre Jidov, care s'au întina cu binalele sale peste locul Mânâstirei. Ă lată copia Jalbei : 

  

Î) Actul original este n posesia mea,
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I)Monastirea Neamţului dă Jalbă la Vodă asupra unor bezmenari. Vodă dă cartă Domnească ca să: execute plata bezmenului. lata carta lui Vodă. 
Domnule Vel Logofeţ, pune 'la cale cererea Sfinţiei sale după cum vei şti 1824 Dek 14 Aslan Vel Logofet. 

Hrisov Domnesc 
Noi loan Sandu Sturza V. Vd. Cu mila lui D-zeu Domn ţerei 

Moldovei. e Cinstiţi credincioşi boeri Domniei Meale Dv. Ispravnici de 
ținutul Neamţului sănătate. 

- Din Jalba veţi înţelege pe larg arătarea cu cererea ce se face de către vechilu Sf. M-tiri Neamţu, deci fiindcă din - mărturisirea rânduitului spre cercetare la față locului Vor- nicul de Portă Lupul Blajin ce s'a dat la 21 a trecutei luni 
Iunie, anul curgător ce sa văzut la mâna vechililor M-tirei, s'au cunoscut că acel /rie Jidov, părăt, fără ştirea M tirei 
sau intins în stăpânire pe mai mult loc de cât au avut 
cumpărat, şi vânzarea lui către alţii dintru acel loc împresu- 
rat de dânsul este rău. Se scrie Dv. să cercetaţi că de vor 
fi apucat a face până acum binale pe acel loc împresurat, 
atât pumitul Jidov şi cumpărătorii dela dânsul cât şi pe 
locul dela şcoa:a lor ce zic vechilii, că s'ar fii mai întins Ji 
dovii acum peste câ au fost din vechi, apoi fără să se strice 
acele binale, vei împlini dela dânşii numai bezmenul moşiei 
precum plătesc alţi megieşi ai lor, şi vei pune la cale ca de | 
acum înainte nimeni să nu cuteze a face binale pe locul 
M-tirei sau a vinde locuri până când se va îtvoi cu vechilul 
Monastirei, spre a conteni jalbele întru acest fel de pricini şi 
dacă părâţii Jidovi n'ar fi făcut binale pe acest loc până a- 
cuma şi se vor îndatori a plăti bezmenul la M-tire iarăşi vor 
remâne nestremutaţi ca să înfemieze târgul precum este buna 
voință a Domniei Mele. 

1824 Dekemvrie în 18 zile.. 

Iscălit Ve/ Zogofet. — (L. S. G.) 

1) Arhireu Creţulescu, 1st, Metirelor Române Tom, X Cap, 69 p. 209,
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La 27 Oct. 1824 M-tirea Neamţului jelueşte lui Vodă! 
loau Sandu Sturza că o samă de Jidovi ce mai înainte au 
fost şezători în târgul Neamţului, acuma în răsvrâtirile trecute 

- şi după arderea târgului s'au strămutat în alte târguri, deci 
M tirea se păgubeşte de bezmenul locurilor, deci Vodă ho- 
tăreşte a ge face publicaţii şi până în 6 luni acei proprie ari 
să plătească datoriile bezmenului la din contra locurile vor 
aparţire Mânâștirei fără pretenţiuni din partea foştilor pro- 
prietari ai acelor locuri. - 

lată: copia Hrisovului Domnesc : 

Carta lui loan Sandu Sturza V. Vă, pentru bezmenul 
M tirei Neamţului în pricina cu Jidovii din Trg. Neamţ.—27 

" Octombrie 1827. 

» Hrisov Domnesc 
Noi loan Sandu Sturza V. Vd. cu mila lui D-zeu Domn 

țerei Molovei, 
Cinstiţi credincioşi boeri Domniei Mele, Domnia voastră 

Ispravnici de ţinutul Neamţului sănătate. 

Fiind-că Prea cuviosul Stare al sf. Monastiri Neamţul 
şi Secul prin jaloba mi său făcut arătare că o seamă de 
Jidovi ce mai înainte au fost şezători în Tărgu Neamţu, ce 
este moşia M-lirei; -acum în resvrătire!e trecute şi după ai- 
derea târgului s'ar ti stremutat cu şederea pe la alte târguri 
Botoşani, Herţa i pe aiure, deşi fac alişverişul şi cu locurile 
de casă, dughene şi alte acareturi ce au avut pe moşia Mo: 
nastirei întru acel târg Neamţu după-ce stau acele locuri fără 

„binale, apoi şi M-tirea i-ar fi aflând păgubaş de bezmenul ce i 
se cuvine să ea. 

Poroncim Dv. că îndată să rânduiţi a se face publica: 
ție la zile de târg. şi în multe rânduri la starea locului în 
Târgul Neamţului, spre ştiinţa tuturor, că unora ca aceia ce 

„„au fost locuitori şi acuma ar fi stremutaţi precum şi acelor 
de faţă ce de mai înainte ar fi avut locuri coprinse pe 
moşia Monastirei întru acel târg, acum nici binale a fi vrând 
a face nici bezmenul a'l plăti ; li se pune hotărâtă vade până 

  

1) Arhireu Creţulescu, Ist, M-tirelor Româns, Tom. X. Cap, 70 p. 210.
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la Sf. Gheorghe -viitor, adecă de 6 luni, ca până la această dată ori să meargă la stareţul sau la vechilul M-tirei să p'ă- tiască bezmenul pentru anii trecuţi cine nu lar fi dat şi pentru-că 'şi vor urma datoriile lor cu plata bezmenului şi de atunci înainte să siguripsească cu chizeşi ori cu facerea de binale sau să deie înscris. după ce vor plăti remăşița până acum că nu vor prilinderisi în urmă locurile ce au avut de la M-tire de mai înainte,—căci neurmând nici la una nici lă alta, apoi fiind că M tie nu pote remâne păgubaşă de dreptul seu ca înadinşi oameni Domneşti, li se va face împlinirea tuturor remăşiţelor lor până atuncea şi va avea M-tire slo- 
bodă voie a lua tote acele locuri pe socoteala sa fără să se 
poată în urmă acăţa unii ca aceia cu vre un cuvânt. şi că 
ați primit poroncă uceasta şi aţi pus'o în lucrare, să respun- 
deţi la D-lui Vel Logofet al Ţerei de Jos ca să ne facă Ştiut. 
1824 Octomvrie în 27 zile. 

Iscălit Ve/ Logofet.  - | (L. S. G.) 

Tot la 27 Octombrie 1824 Vodă loan Sandu Sturza 
către Siareţul sf. M.-tiri Neamţ şi Secu, tot relativ de bez- 
menaiii târgului Neamţ, strămutați la alte târguri și care nu 
urmează cu plata bezmenului şi nici nu fac alte binale pe 
acele locuri, în locul celor arse. îl înştiințează deci de po- 
runca ce-a dat dregătorilor ținutului a se face publicare şi . 
dacă până în 6 luni Jidovii şi alţi locuitori nu vor plăti bez- 
menul locurilor atunci locurile vor fi a M tirei. 

lată copia scrisoarei lui Vodă către Starețul Domițian : 

Scrisoarea lui Vodă. către Starețul Domiţian.—27 Oct. 1824. 

"Scrisoarea lui Vodă către Starețul Domițian 
Noi loan Sandu Sturza V. Vd. Cu mila lui D-zeu Domn 

| ţerei Moldovei, 
Prea cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfintei M-tiri 

Neamţul şi Secul sănătate. 
Primind Domnia mea scrisoarea trimisă de către cuvi- 

oşia ta s'au văzut cele însemnate în pricinele cu acei ce au 
avut locuri cuprinse pe moşiile M-tirei în Trg.-Neamţu deci 

1) Arhireu Creţulescu, Opul citat, Tom X, Cap, 71 p. Ș1l.
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cât pentru aceia care acuma ar fi stremutaţi pe la alte târ- 
guri sau fiind şi de faţă nu şi-ar fi urmând datoria lor nici 
aşi face binale pe locurile ce au avut, întru a lor sucoteală, 
nici a fi plătind bezmenu! la M-tire, iată că se trimete po- 
roncă D'lor dregători de ţinut să publicarisească. spre știința 
tuturor vadeua ce li sa pus pentru plata bezmenului, după 
care vei cere punere în lucrare precum li s'a scris. lar pentru 
Jidovii şi ceilalţi locuitori întru acel târg ce se află față 
între care sau întâmplat pricini cu zapcii Ispravniceşti şi 
Vechilul M-tirei fiind că îi au poroncit prin ' osebită carte 
Domniei Mele Vornicului de Portă Lupu Biajin, să urmeze 
pătrunzătoare cercelare, Prea Cuvioşia ta vei rândui dar la 
aceaşi cercetare alât pe vechilul ce au tostpână acum strân- 
gătorul bezmenului, care după ştiinţă ce au luat n'au dat ți: 
dulă pentru bezmenul - primit la... cât şi pe osebit vechil 
din partea M-tirei deplin respunzător, cari pe lângă alte do- 
vezi să aibă de față lacercetare şi hrisovele Sf. Metiri pentru 
aşezământul de bezmen acelui târg ca să se potă lămuri tot 
adevărul şi spre a nu se ruai urma vre'un catachrisis de 
către. vre'o parte împotriva bunei rândueli vei poronci Ve- 
chililor M-tirei strângătorii bezmenului de la târgoveţi, să 
deie ţiduli pe ceară sau bani ori-ce va lua în socoteala bez- 
menului căci are lua unele ca acele fără ţidule nu este di 
cuviinţă şi precum întru aceasta vreme asemene şi în urmă 
pot să nască pricini aducătoare de păgubire locuitorilor şi 
M-tirei.— 1824 Oct. 27. 

Vel Logofet. (L. S$.) 

La 3 lunie 1825 urmează poronca Ispravniciei către că- 
pitanul din Trg,-Neamţ să se execute plata bezmenului a Ji- 
dovilor. 

lată copia actului: ) 

Porenca Ispravniciei către Căpitanul din Trg+-Neamţ, să 
se execute plata bezmenului. — 3 Iunie 1835. 

1)Poronca Ispravniciei către Căpitanul din Târgu Neamţ, să se execute plata bezmenului Ivod de locuri sterpe, din 

  

I)iArhireu Creţulescu, Opul citat, Toa. X, Cap. 50 p, 234,
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Trg.-Neamţ a Sf. M-tiri şi nici ni se află cuşedere în Târgu Neamţului, care după poroncă gospod s€ cer acu în stăpâ- nire M-tirei implinindu-se şi publicaţie hotărâtă 1895 Mai 26. Locul lui Moise Covrigar la deal la ulița veche, locul lui Leiba Croitor tij, locul lui Flerşcu Jidov idem, locul lui Toivj 
Jidov idem, locul, lui Simon Croitor idem, locul lui Moze? 
Croitor idem. locul Cobălfoicei Jidauca idem, locul lui Iancu 
cumnat cu Manes munjiu idem, locul lui Ţalic Jidov idem, 
locul lui Lupu zet Ițic idem. 

Ispravnicia către Căpitanul din Trg.-Neamţ 

Locurile mai sus însemnate ce au fost date de Sf. 
M-tire arătaţior mai sus, ca săși facă binale şi să plătească 
bezmenul, carele acum unii din trânşii, acum în vreme res- 
vrătirei şi arderei târgului s'au stremutat pe aiure şi'şi fac 
alişverişul acei ce sunt pe loc, i-au împresurat locurile cu 
binalele cărora li sau făcut cunoscut întru aceste rânduri ca 
or să'şi împresoră locurile cu binalele, şi : să platească bez- 
menul pe trei ani trecuți după tuminata poroncă gospod ce 
are Sf. Mtire, care ei n'au fost următori niciîntru acest chip. 
Deci să se scrie ca mergând pe la ioţi aceia i vei apuca de 
la care vei împlini bezmenul ne 3 ani trecuţi până la Sf. 
Gheorghe trecut numai decât, fără să mai prelungească şi 
dacă vor mai vrea să mai şadă pe acele locuri spre a'şi urma 
trebile lor să'şi deie vrednice chizeşii că'şi vor face binalele 
şi că vor urma a plăti bezmenul pe locul M-tirei, iar dacă 
nu Vor vrea S'şi mai facă aşezări apoi vor da înscris Sf. 
M-tiri ca slobode să fie a vinde locurile acele a'le da oricui 
va vroi, şi dar de primirea acesteia şi urmare întocmai ţi se 
cere respuns. 

1825 lunie 3 zile. — Asemene şi a li ţine şi dată vor 
vroi să le cumpere, nevoind a le ţine aceia să le facă ştiut. 

Iscălitura /ndiscifrabilă, 

  

DLa 27 Mai 1828 Vodă loan Sandu Sturza dă poroncă 
că locuitorii şi dughenjii târgului Neamţ să se conformeze 

1) Narcis Creţulescu Arhirev, Ist,.Si, M-tiri Române, Tom, X, Cap, 88 p.235,
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Hrisovului Domnesc dat Mânâstirei şi să plătească adetiul 
după aşezământ. 

Ordinul -este dat către Ispravnicii Ţinutului ş ivorbeşte în 
general de toţi locuitorii târgului. 

La 31 lulie 1825 Vodă dă poroncă către Ispravnicii ți- 
nutului pentru împresurarea locurilor Mânâstirei de către un 
lurik Jidov şi alţi locuitori din târgul Neamţului, deci Vodă 
ordonă câ toţi acei ori să se învoiască cu M-tirea ori să ri- 
dice binalele de pe locurile. cuprinse fără drept dela M-tire, 

Iată copia Hrisovului Domnesc : 

Poronca lui Vodă către Ispravnicie ţinut. Neamţ, pentru 
împresurarea locurilor M-tirei. | 

Hrisov Domnesc ” 
Noi loan Sandu Sturza V. Vd. cu mila lui D-zeu Domn 

țerei Moldovei. 
Cinstiţi credincioşi boeri Domniei Mele, Dv. Ispravnici de 

ținut Neamţ sănălate. 

Pentru împresurările ce sar fi făcut acum în urmă res- 
vrătirei, locurilor Sf. M-tiri Neamţu de către o samă de lo- 
cuitori în târgu Neamţu cu întindere pe mai mult loc decât 
ar îi avut cuprins cu binalele făcute mai înainte după toc 
melele cu M-tire sau Vechilii sei. Fiind-că pe“lângă înştiinţă- 
rile Dv. din 20 a trecutei luni Mai anul curgător către Lo- 
gofeţia cea mare cuprinzătoare cu un Jidov /urik dintru acel 
târg, la cercetare ce aţi făcut din poronca s'a dovedit că 
fără cuvântul dreptăței s'au întins cu stăpâniri pe -mai mult 
loc cât au avut'o din vechi. sau mai văzut încă la mâna 
Vechilului pomenitei M-tiri şi altele îndestule mărturii ai Vor- 
nicului de Portă Lupul Blajin cu alţi rânduiţi, care iarăşi din 
poronca urmând cercetări şi la faţa locului, s'au dovedit că 
nu numai acel /4rik Jidov ce şi alţii cu asemene urmări prin 
nebăgare în seamă s'au întins cu stăpânire în părţile M-lirei 
necoprinse în aşezările şi tocmelele lor cele vechi, şi penlru 
că nnii dintre aceia ar fi sudiți,. poroncim Dv. ca împreună 
cu starostele peste sudiții de acolo, atât pentru acel /urik 

  

1) Arhireu Creţulescu, Opul citat, Tom. X Cap, 88 p, 232,
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Jidov cât şi pentru or-care asemene lui sau fişte cine să pu- neţi la cale să se învoiască toți cu M tire, neapărat sau să'şi rădice acaretele numai decât de pre locurile Motirei fără prelungire, pentru că sub nici un cuvânt ei nu sunt volnici a'şi face binale pe loc strein până când se vor învoi cu Motire stăpâna moşiei, pentru bezmen, pe locul ce vroesc a cuprinde cu acareiele lor, şi acei ce ar fi cumpărat locuri dela /arif Jidovul sau de la alţii, care nu aveau alcătuiri cu M.tire pe 
acele locuri vândute să'și caute banii la vânzătorii locurilor 
către dânşii, şi de urmare Dv. întru aceasta se înştiințaţi la - 
D-lui Logof. Ţerei de Jos să ne facă cunoscut săvârşirea 
poroncei,—1825 Iulie 3]. 

Vel Logofet. | (L. S.G.) 

  

Dia28 Mai 1826 Mânâstirea Neamţului dă jalbă la Voda, 
prin care arată că Jidovii străini sudiţi nu. se supun la plata 
bezmenului. . - - / 

Vodă dă poroncă către Ispravnicii săi se se. execute. 
Ispravnicia arată 15 locuri a le sudiţilor şi îi supune la bezmen. 

La 24 lanuarie 1827 Jidovul Lupu dă jalbă la Vodă că 
a avut loc cumpărat la M lire, al căror binaie au ars, a- 
cuma recere locul pe care M.-iirea nu voeşte a-i il da, Vodă 
porunceşte să-i se redeie locul. Tot pentru acest Jidov scrie 
Visternicul Dim. Ghica către Starețul Mânâslirei că este un 
al nostru din vechi etc. 

lată copia Jalbei : 

2 M-lirea dă albă la Vodă, prin care arată că Jidovii 
streini sudiţi nu se supun la plata. bezmenului. — Vodă dă 
poroncă la 16 Febr. 1826 către Ispravnicii sei să execute. 

Ispravnicia arată 15 locuri anume ale sudiţilor și i su- 
pune la bezmen.— 1826 Mai 28. | 

Ispravnice Sturza Postelnicu şi Scorţescu Hatman. 
La No. 840 Jidovul Lupu dă jalbă la Vodă de jelueşte 

că au avut loc cumpărat dela M-tire şi au dat 10 galbeni şi 
una ocă de ceară bezmen şi 10 galherii Ispravniciei, au fâcut 

  

1) Narcis Creţulescu Arhireu, Ist, M-tirilor Române Tom, X Cap. 92 p. 235, 2) Creţulescu Ist, M-tireior Româre, Tom, X Cap. 92 p. 235,
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dugheană, au ars târgu cu dugheană lui, au pribejit, pe 
urde au pul“t acuma cere locu ce l'au avut şi M-tire nu-i! 
dă. Vodă dă poroncă' din 24 Genar 1827 către Stâreţul Do- 
miţian să i deie locul. | 

Tot pentru acest Jidov Lupu scrie Matirei Visternicul 
Dimitre Ghica aşia: „Cu fiasca evlavia mă închin cuvioșiei 

__tale. Infăţăşitorul acesteia Lupu Jidovu, om al nostru . din 
vechiu, are doi stânjeni loc în târgul Neamţului, moşia Sf. 
M-tire, pe loc au avut şi duglieană, alte binale făcute, și în 
vreme rezminiţjei din întâmplările ştiute au ars, acum numi- 
tul voind a'şi alcătui iarăşi binale pe acel loc, s'ar fi impo- 
trivind sub oareși care cuvinte neîngăduindu se a'şi trage la 
stăpânire lucrul ce l'a avut. 

Pentru aceasta poftim pe prea cuvioşia ta ca să bine 
voiţi a'l lua -în bagare de seantă dreptatea numitului Şi să 
poronceşti a-i se da la stăpânire acel loc, ca să'şi facă peel 
binaua trebuincioasă. plătind pe el bezmenul pe anii trecuţi, 
spre nepăgubire Sf, M-tiri şi mă vei îndăâtora“. 

A 
„Al Prea cuvioşiei tale sunt fiu sufletesc şi slugă Dim. 

Ghica Visternic, 

Iaşi 26 Genar 1827. 

La anul 1827 Schimonachul Petru, Vechilui M-tirei 
Neamţ, dă jalbă la Vodă că au ars târgul la bejem 1821, 
negustorii -au fugit şi locurile au rămas fără bezmen, se 
roagă a se fase publicații. 

Vodă prin poronca lui din 26 Martie către Vel Lo= 
golet Sturza, ordonă a se pune la cale iar către Isprav- 
nicii ținutului porunceşte acelaş iar pentru Jidovul. lic, 
ordonă ca acesta să'și plătească datoriile bezmenului - şi 
să'şi facă alte binale în locul celor arse.
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lată copia poruncei Donineşti :... 

Schimonachul Petru, Vechilul Mitirei dă Jalbă la Voda 
că arzând târgu. la 1821 negustorii: fugind, locurile au ră. 
mas fără bezmen. Vodă dă poroică-peniru a două publi- 
cație 23 Martie 1827. e 

„ WSchimonachul Petru,_ Vechilul M-tirei dă Jalbă la 
Vodă că au rs târgul la Bejeni (1821), negustorii au 

„fugit şi locurile au remas fără bezmen şi rogă de-a două 
publicaţie -în termin de 6 luni. - 

lată şi poronca lui Vodă. D-lui Vel Logofat va pune 
la cale 1827 Marte 23. Sturza Vel Logofăt, 

   

(Hrisov) Poronca Domnească 
“Noi loan Sandu Sturza V, V. d. Cu mila lui D-zeu Domn 

țerci Moldovei. 
Cinstiţi credincioşi boeri Domniei meale Ispravnicii de 

ținut Neamţului sănătate. 
Din cuprindere jalobei veţi înțelege arătare şi cerere 

ce face j lu torii, Schimonachu! Petre, Vechilul sfintelor 
M tiri Neamţu şi Secul, deci de vreme ce pentru Jidovu/ 
Ițic nu au urmat a veni şi a plăti bezmenul locului la 
M lire în curgere vremei de 6 luni ce după poronea Vor- 
nicului sau făcut publicarisirei la fata locului de către acei 
Ispravnici, că toți ceia cu locurile şi în arătată vreme să 
meargă să se plătească bezmen, -iar care dintre aceia cu 
locurile în pomenită vade, nu vor. plăti bezmenul M tirei, 
s? aibă a-i le lua locurile şi-a Je:da altora care vor plăti 
“brzmen. Poroncim Dv. ca:pe toți aceia ce vor fi luat 
locuri de case sau de dugheni la M-tire acum după publi: 
cație ce s'au urmat la starea locului, să-i împuterniceşti 
că după a'cătuirea ce ar fi având cu M-iire aşi face bi- 
nale pe aceleaşi locuri și pe accia ce au avut locuri de 
mai înainte să nu îngăduiţi nici într'un chip a pricinui su- 
părare. Pentru care din tocmai urmare poroncim să în. 
ştiințaţi la D lui Vel Logofăt al Ţerei de Jos. 
1827 Martie 26. : * 

Vel Logofăt Chirică Ban (LG. $) 
1) Creţul:scu, Opul citat Tom, X Cap. 93 p. 256, 

Ton, | 21
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t)Apoi urmează opisul de documente ce se găsesc în 
M-tire relativ de proprietăţile Jidovilor din Trg.-Neamţ. 
Sunt câteva sute de acte de vânzare de case, velniţe şi 
locuri de către Mtire căire J:dovi din Trg.-Neamţului. 

In istoria Mânâstirilor de Narcis Creţulescu Toi. X 
Cap 47 No 2 pag. 19 amiuteşte că în anul 1803 Jidovul 
losub Argintar, vinde lui Mafiei partea sa de mo.râ cu 
110 lei, Actul adeverit de M-tirea Neamţ. 

In Buletinul oficial Vli No. 77 din 1840 găsim că 
M-tirea Neamtului a avut proces cu velnicierii Jidovi şi 
Creștini din Neamţ pentru bezmen. 

In Buletinul oficial al Moldovei VII No. 70 din 1840 
prin urmăloarele : sub No. 2005 s'au încredinţat vechili= 
meu. ce Jidovii $m! luster, Marcu sin Avram, Leibn sia 
Bircu luster, iosub Leiba şi Moise Haim au dat Jidovului 
Moise zet Ghedale ca să steie în judecată cu M-tirea pentru 
embatic. | | 

Asemenea Bercu Negru, Mendel sin Moise, Avram sin 
Marcu şi alți au dat lui losub Bolocan să steie în judecată 
cu M-tirea etc. | 

Asemenea şi vechilimeua lui Fişel Froim cu Avram 
Abel din Piatra. “ 

XXIII) Antreprize 

| După cum şliut este câ târgul Neamţului .era propri- 
etatea Mânâstirei Neamţului, tot :stfel nu se poate tâgădui 
că venilurile ce avea zisă Mânâstire asupră acestui târg, 
toate taxele și impozitele mai bine zis, ce avea Mânâsti 
rea asupra târgoveților, toate din timpuri vechi se dedea 
în antrepriză la Jidovii favoriţi a-i stareţiior Mânâstirei. 

Jidovii târgoveţi de multe oii se opuneau laxelor 
exorbitante, ce punea Mânâstirea așa că trebuea să in- 
tervie la mijloc Vodă singur. 

Aşa în anul 1816 evrei n'au voit a plăti havaetul pe 
rachiu ce scoteau din velnițele lor, deci Vodă Scarlad A- 
lexandru Calimach, ordonă a se pune la cale pricina, su- 
punând pe părinţii a da havaetul căzut etc. 

Ă 1) Toase actele opisului sunt extrase din Ist,. M=tirelor Române de Arhiteul 
Narcis Creţulescu Tom. VII, -
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„lată copia Hrisovalui Domnesc : 

Jalba lui Grigoraş Logofât Vechil moşiei Târgului Neamţ dată lui Vodă —cu îndos Carta Domnească. 
D| Vel Logofăt să se dea Carta gospod după rându- ială 1816 Noembrie 3. 

Hrisov Domnesc 

Noi Scarlat Al. Calimach V. Vad. Cu mila luiD zeu Domn 
țerei Moldovei. i 

Cinstiţi credincioşi boeri Domniei Meale. Dy, Ispravnici 
de ţinulu Neamţului sănâtate, 

Din coprinderea jalobei acesteia, pre larg veţi înţe- 
lege Dv. arătare și cererea ce făce jeluitorul, pentru ne. 
supunerea Jidovilor, a plăti havaetul moşiei pe rachiu ca 
scot din velviţele lor 'după obicei, Drept aceia scriem 
Domnia Mea, Dv. înfățoşându-se cercetaţi pricina și de : 
se va dovedi arătarea părților adevărată, după dreptate să 
puneţi la cale, supuind pe părinţii a da havaetul căzut 
precum vor fi mai dat spre asemenea odihnit jeluitor ca 
să nu mai jeluiască, iar fiind pricina întru alt chip, a- 
luncca să trimeteţi pre larg înştinţare către D-lui Vel 
Logofăt şi veţi avea al doilea poroncă cum să urmaţi. 

1816 Noemvrie 6 zile. 

Vel Logofăt. (L. P.) gospod 

  

În anul 1827 se iveşte o altă pricină pentru vânzarea 
păcurei şi al dohotului, Evrei au fost cerut, ca vânzarea 
acestora să fie slobodă, ceeace l; s'a admis, găsindu-se şi 
hrisoavele Mânâslirei, fără drept a impune taxă asupra 
acestora. Antreprenorul acestora rănânându i marfă, evreii 
sau impotrivit a-i relua marfă rămasă, deci trebuea să 
întervie Vodă, spre a se curma pricina, - 

  

1) Narcis Creţulescu Arhireu, Ist, M-tirilor Române, Tom, X, Cap, 9 p.22],.. 

Deca, 
îs
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lată copia: | E 

1) Carta Visteriei pentru: păcură şi dohot 

- Visteria către “cinstită Ispravnicie ținutului Neamţ 

Prin Jalobă-ce au dat către M. S. Vodă, Vechilii 

M tirei Neamţului, au făcut arătare că după o alcăiuire ce 
au făcut în toamna treculă în vânzarea păcurei şi al do- 

hotului din Târgu Neamţului, — acel ce Sau învoit cu 

M-tire de au cumptrat venitul a'esta, cumpărând dela 
tâ'-goveţi păcura şi  dohotul ce au avut ei spre al mai 

precupi, — după Jalbă ce an dat în urmă J//dovii târgoveți 

din acel târg, cerând. a fi sloborlă vânzarea acestora, cer- 

cetându se hrisovele Mânâștirei şi văzându-se că nu sunt 

opriţi târgoveii la vânzurea acestora şi dându-se. jeluito- 
rilor târgoveţi luminata-carta Gospod la mâna și slobo- 

zenia. aceasta;. am fost opril acel cumpărător a venitului 

acestuia. rcmâind cu o sumă „de dohot și păcură care lui 

nefiindu-i trebuitoare sau înlors cu pretenţie asupra 

Mânâstirei, cerârd 1600 lei, pentru ca:e piicină jeluitori 
părinţi ccrând punerea la cale, sc ser.e Dr. ca să chemaţi 

pe acel cumpărator precum şi pe Jidovii târgoveți. şi întru 

înfâţoşare ce vor avea înaint'a Dv, pe câtă păcură şi 

doh t, veţi dovedi că au luat numiul de la ânşii, să le 

faceţi cu cuvântul a înţelege Jido-ii fârgoveți cu suni da 
tori a :.rimi marfa lor înapoi, îutorcând prețul ce au lual 
dela dânsul. Şi să puneţi la cale aco'o spre anu mai 
jelui.— 1827 iulie 3. 

-  Iscălit Sfurza Vel Logofăt. 

In anul 1855 găsim ca antreprenor ul căsăpiilor (sa 
hanaua) târgului pe unul Moise Ițic Casap îar al piterinlor 
pe unul Moise Mehel, care le ţiru „proape 40 ani în an- 
irepriză dela sfânta Mânâstire. 

1) Creţulescu Arhirew Îst. Matirelor Române Tom, X Cap. 95 p. 238,
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lată o quitanţă de ale antreprenorilor Mânâstirei: 

». Adeverinţă 
Lei 1500, adică una mie cinci sute lei s'au primit în 

camara M tirei “Neamţu, de la antreprenorul Moise Ițic, 
pe două câșturi;—a sf Gheorghe și a sf Dimitre anul ur- 
mălor una mie opt sute cinci zeci şi cinci, pentru siha- 
nau: din târgu Neamţu şi spre ştiinţă s'wu dat această 

(ss) Gherasim Monach. — 1855 Noembre 2. 

d Adeverinţă 
2000 adecă două mii lei cursul pieței am primit la 

casa sfutu:ui orăşănesc din Neamţ, prosfaraua de la lumă 
nările de său, prin D-l antreprenor Moise Ițic, pentru un 
an de zile după contract, început la 26 Oct, anul con!e- 
nit și șfârșindu-se la asemene lună şi zi, anul curent, 
pentru care am dat aceasta. 

Casier Lozu,—(L. $.) No. 1336.--1857 Dek. 8, 

Tot în anul 1857 se iveşte o pricină p.ntru căsăpiie 
Mânâstirei, aşa că Mibisteriul din lâun'ru a dat cuvenita 
deslegare. Ă , | 

Antreprenorii fiind Moise Ițic Casap şi Mendel sin Me hel. 
lată copia : 

Ordinul Ministeriului în afacerea antreprenorului că-. 

SW19 o MINISTERIUL DIN NĂUNTRU 
Sfatulul din Neamţ! 

Antreprenorul căsăpiilor din acel târg prin Jaloba ce 

au dat Ministeriului, arată că antreprenorul ce ține :cau- 

nul de căsăpie a proprietăței pe anul viitor 1858 Jar pri- 

1) Actul original. este în posesia mea, 
2) Idem, 
3) ldem,
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cinui mai multe șicanuri păgcbilo re antreprizii, şi se 
roagă că aşa precum în mai mulți ani de arândul, el au 
ținut asemene trunchiuri plătind pros foro:a cuvenită pro- 
prietăței fără ca să pricinuiascâ vre'o păgubire posesoru- 
lui apoi să se lasă tot asupră lui și acesttritu. In asemene 
privire Ministeriul s rie sfalului că de vreme ce numitul 
se înda!'oreşte a respunde prosforaua cuvenită proprietăței 
pentru acest irit să-l. împuternicească la slâpânire acul 
trunchiu. Cu învoirea prop:ietăţei. 

| Semnat : Ministru din Lăuntru. — Ad. Interim (Indisci/r). 
Şei secţiei (/ndiscifr.) —Secţia Inteia.—No, 21104. 

1857 Octombrie în 10 zile, 

In anii 1858, 1859 şi 1860 constat că antreprenorul 
“Mânâstirei pentru căsăpie şi munjerie pe Moise lic. 
(Părintele lui Rudolf Ferester) 

Cu alte cuvinte toate veniturile ce avea sfânta Mâ- 
nâstire în târgu Neamţului, erau date în antrepriza evrei- 
lor. Tof astfel s'au urmat şi după ce târgul a trecut şi 
devenit urbia municipală a guvernului. 

| lată două adeverinţe de ale anireprenorilor : 

V Adeverinţă 

Lei 1500, ad-că una mie cinci sute lei s'au primit în 
camera Sfintei Monastiri Neamţu dela D-lui antreprenor 
Moisă Ițic, câşturi'e pe anu' întreg urnător. una mie 
opt sute cinci zeci şi opt pâna la 1859 chiria sachinalei 
din lârgu Neamţul. | 

De acărora priniire sau dat ace.stă adeverir:ță spre 
ştiinţă cu iscălilura și peceta -Menastirei. 

1858 Dckemwvrie 3 zile. | 

(ss) Câmârașanu Sofronie Menach. No. 109 [[..S.) 

Ă 1) Actul original este în posesia mea cumpărat la d-l Rudoli Fireste: Moise 
ţic a fost părintele D-sale, a cărui părinţi şi bunici formează cea mai veche faniilie 
din acest târg, —Numită a Marii, despre care se aminteşte în cele mai vechi do- 
cumente de aci. -
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_Adeverinţă 

Sfat orășnesc N:amţ. 4605 lei a.lecă patru nri șease 
sute cinci lei cursul pieței s'au pr'mit de la Jidov Anlre- 
prenorul oraşului câştul | din anul curent, pentru care i 
se dă aceasta din partea subscrisului, 

Semnal Casier, (/nd sci/rabil) 

(L. S:) No. 1316.--Anul 1858 Dek 31. 

“i. 

In anul 1840 constatăm ur.nătoarele antreprize: Je 
dovul FHerşcu Moscovici din Neamt, țiitorul căsăpiilor şi a 
mungeriilor târgului. (Vezi Adm. Financiară Neuinţ No. 77 
din 1640 posesia mea). 

Tot în acest an găsim pe Jidovul Leiba Novac [ot 
acel dosar). Pe Ze;iba Bolocan, Avram sin Marcu. Lupu 
Urtic (acelaş dosar). 

Găsim pe Leiba sin lupu Segal şi David sin Ițic Katz 
au luat otcupul pităriilor, asemenea şi 4or. Rubin 1847. 
(Vezi Buletinul oficial laşi 1847 No. 90). 

M-tirea Neamţ a dat un otcup pe 3 ani înbezmânui- 
rea cerii din Trg-Neamţ unui Jidov. (Vezi Buletinul ofi- 
cial XV No 26 Anul 1847). - 

Tot în acest an s'a întărit hrisovul lui loan Sandu 
Sturza V. Y. din 15 Martie 1823 dat Mtirei Neamţului, 
pentru chipul cum urmează a primi venitul târgului Neamţ 

dela târgoveţi. (Vezi Buletin oficizl: XV No 90 laşi 1847). 
[n anul 1858 Moise Mechel a tinut piteriile mulți ani. 

(Vezi Bulct. ofiial No. 703 din 1858). a 

_ losub Rotoșeanu a ţinut pităriile, căsăpiile şi  munge- 
riile. (Vezi Monitor oficial No 59 din 1859). | 

Mouse Ific a ţinut mulţi ani căsăpiile târgului dela 

M-tirea Neamţului. (Posed multe adeverințe originale ale 

M-tirei.) , 
Eratul cântăritului a fost ţinut de /7aim Cafar, apoi 

de Buium sin Lupu, Mendel Fatel, Haim sin Strul, Mendel 
Bacal şi Avram sin David. (Anii 1860 1866). | î. 

Eratul cântarului şi perceperei pentru orice mărfuri
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ce intrau sau eşeau din târg 50 para de 100 o-ă marfă 
şi 30 para de 100 ocă s:re și tărăță, ţinul de antrepre 
norii de mai sus. | | 

De asemenea reposatul S$ Waserman din Trg-Neamt 
era antreprenorul deligenţelor: Trg-Neamţ-Pașcani, Falii- 
ceni şi Piatra etc. 

Se menţionează că /osef Bolocan de aco'o era furni» 
zorul sfintelor M-tiri Neamţ şi Secul etc,, fi rnizând loLfeiul 
de alimente şi bâuturi. (Ani 1840 1869). | 

In anu! 1864 eratul tutunului de ţară. otcup de bere, 
ţuică şi drojdii de bere au ţinut Ș/oim sin Alter şi Gavril 
Weiselberg. 

Fiind vo:bă ai de anir. prize, deci dau copia adiesei 
Depart. de Finzns cătră Adm. Financiară Neanyţ, p ntru 
antrepriza laxei evreieşti din Trg. Neam! [inută în antre- 
priză de Vornicul Vasile Rosseti. 

DEPARTAMENTUL DE-FINANS 
W Cătră Administraţie Ţinutului Neamţu 

In privire că D lui Logofăt Ştefan Catargiu au sigu: 
ripsil pe fiscu cu fondosul moşiei Tupilați din ţinutu Ro- 
manului pentru olcopul taxiei .Naţici evreieşti din târgu 
Neamţului, Iuată în tutrepriză de cătră reposatul acum 
Vornic Vasile loset în locul închizeșiei făcută de Dumnaei 
Comisă Zamfira Roset, privinde pe D-ci tuaiă respundere 
la întâmplare de ncurmare plăţei câştu'ui, sau că n'ar line 
condiţiile contractului, apoi se ta:e cunos-ut acei Adm. 
spre ştiinţă și cunoaşterea D lui Logofat de antre priză a: 
supra acei laxe—iîn locul ofițiri contractărei. 

Ş.E Depart. | 7 , 
c secţiei | indsci fr. 

Sccsia | 

No. 426 

1854 Genar 25 zile 

= 

1) Adm. Neamţu. Dosarui No. 1; Anul 1854 intitulat : Dosarul taxei 1854, Posesia mea.
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XXIV) Ilndustria-Meserii 

Ramura de câpătenie a activitățci evreilor dis acest 
lârg este negoţul, dur ei se îndeleinices: asemenea şi cu 
industria naţională şi cu meseriile de tol felul, precum şi 
cu alte profesiuni. Mai toate meseriile sunt în mânele evre- 
ilor iar comerţul exclusi în mâna lor. 

Industria rachiu'ui mai cu seamă din vechime ea 
una din principalete produ ţiuni ale târgului care se practica 
de evreii localnici. | 

In actul din anul 7283 (1775) Oct. 26 găsim pe unul 
lancu .Jidovul cel Roș, care şi-a făcul velniţă în Dumbrava, 
pe lo ul târgului Neamţ. 

lată copia Ziwisului : 

Zapisul 
lui lancu Jidovul. cel Roş de au tăcut velniţă Leat 1775 

Ace ă eu lancul Jidovul cel Roș ot târgul Neamlui', 
făcut im Zapisul meu la mâna sfinției sale Părintelui Var- 
laam. egumen Sit. Mânâstiri Neamţul, să se ştie că m'am 
rugat de mam lăsat de mi am făcut velniţă în Dumbrava 
pe locul târgului Neamţului. însă cu aceasta locmeală ca 
să dau tot anul câte zece li la Sit. Mânâstire şi anul să 
purceagă de când va porni velniţa iar de sar tâmpla a nu 
mă ține de cuvânt să aibă a împlini dela mine pe lot 

„anul câte zece lei—şi pentru credință m'am iscălit j:do 
veşle.—Lrat 1775 (7283) O-L. 26. 

Iscălit /ancu Jidovul cel Roș. 

In Jalba starețului la Vodă, pentru velnițele din Trg. 
Weamţ, care au cuprins mai muit de jumătate din târg, 
cerând ca binalele să treacă în posesia Mânâstirei, fiind-că 
velniţerii se opun plăței bezmenului, găsim pe Jidovi ca 
atare. 

  

1) Istoria M-tiror Române de Arhim. Narcis Creţules.u Tom, X Gap. 59p.19%,
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lată copia Jalbei : 

"Jalba 
Stareţului li Vodă pentru velnitele din Trg.-Ncamţ, 

Resoluţia iui Vodă: Logofeţia D.eptăţei se va îndrepta 
Julobu aceasla după cuviință spre a-i se hoiâră după pra- 
vilă din 23 Aug. 1837 No. 3046, (L. P.). 

Prea Inalfate Doomne, 

Pe moşia târgului Neamţ, proprietaua acestei Mâ..âs- 
tiri, sau făcut un număr de velnițe atât de către creştini 
cât și de către Jidovi, cu documenturi cuprinzătoare ca 
să plătească pe fişte care an bezmenul după lumina'le 
hrisoave ce are Mânâstirea ; —în care hriso :ve se glăsueșle, 
că toți acei ce vor ave binale să aibă ada pe tot anulde 
ușă câte una ocă ceară, care de sine se înțeiege că acest 
bezn'en este al locului, însă ei pentru bezmenul curenit 
Mânâslirei, nici cu un chip nu se supun a plăli, decâi pe 
vreme cât lucrează velnițele, plătesc căldăritul după :um 
se pot învoi cu posesorii moşiei etc. 

Al Inălţimei Voastre smeril şi prea plecat împreună 
cu tot soborul : Mardare Arhimandrit i stareţul Mânâs: 
lirei Neamţ i Seculului, 

1837 August 16 No. 437 (L. $y. 

  

2 Intr'un Zapis din acest târg al lui Postolache cu 
Ştefan Romptă și Erei Toder Zabrustură din anul 7261 
(1753), se constată că aceştia vând lui la:ob Jidovul ju- 
mătate: de moară din târg. 

3) In zapisul din 14 Octombrie 1603, se constală că 
Jidovul losub Arginlar vinde lui Mafei partea sa de moară 
cu 110 lei. | 

1) Creţulescu Arhireu, Ist. M-tirelar Romă ne Tom, X Cap. 86 p. 231. 
2) Vezi actul Tom. |! p. 309, i 
E Vezi Narcis Creţulescu istoria Meticelor Române, Tcm, X Cap. 47 Ne, 2 

pag,
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Din Hrisovul lui Vodă Mihai Stuza din 10 Martie 1839, 
se constală procesul avut în're M-lirea Neamţului cu 
J'dovul Burech a Marii pentru o moară din târg 

2 In copia dată de Jidovul Mechel Irşanu către Mitro 
polie asupra Mânâstirei pentru un loc de moarâ, se con- 
siată că toate morile din târg erau a evreilor. 1830. 

3) In jurna'u! Judecătoriei Neamţ, din 1836 se constată 
pricina între M-tire cu Mișel luster pentru un loc de velniţă. 

“in Zapisul Jidovului $miel sin Nute cu fraţii lui, se 
constată pricina cu Avram sin Şachne pentru un loc de 
velniţă. | | 

% In Zapisul Jidovului lincu Roș, se constată pricină 
pentru o velni:ță în târg la anul 7283 Oct. 3%. 

%In îns 'risul Jidovul Beiniş, se constată pric'na adeţiu- 
lui unei velnițe. Anul 1782 Genar 6. | 

Din cele 17 hârtii, felurite corospondenţe ce-a avut 
M-tirea cu Jidovul Burech a Marii pentru o moară, anul 
1782, se constată că ac. astă pri:ină s'a curmat cu Hr:sov 
Domnesc din 1828 Martie 10 No. 34 opis No. 587. | 

| Evrei velniţeri în acest veac au fost mai vechi : Motel 
Feighes, lankel -Avrum Feighes, Haskel Răguşitul, losel 
Diner, Meşel luster, Meir Tupilaţer, Berel Keţoles, Zamvel! 
Meşels, Mendel Moişoles, Leibale Kaloşkiver, Şapse Tupi: 
laţer, Duved Beir, Leizer Reighenstreich, Leiba' Buingiu, 
Meir Urtic (1872) etc. - - 

Velniţele erau în lârg. apoi l-au alungat în lună 
aproape de labrica de postav a nemuritoruiui M. Ko- 
galniceanu. 

r 

In anu! 1855 Departamentul de Finans către Adm. de 
Ne: mţ arată că Starostele breslei Croitorilor din Neamţ 
este conformată de Deparlament. 

  

1) Narcis. Creţulescu Arhimandrit, Îst, Motirilor Române Vol, VIll No. 587 
pag. 50. 

2) Idem Vol. VIli No. 856,anul 1830 pag. 61, 

3) Idem No, 882 p. 65, îi 
4) ldem Tom. Vili No. 735 din 26 Dec. 1832 pag, 58. 
5) idem Tom VII No, 681 an. 7282 p. 56. 
6) ldem Tow. VIil No. 705 dm 1781 Gerar 6 p. 57, 
7) Idem No. 708 din 1782 iulie 26 p. 57,
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lală copia: 

DEPARTAMENTUL DE FINANS 

Secsia |: 

No. 3811 

An. 1855 luna luni 20 

lassii 

! Administraţiei de Neamţu 

Inserisul pentru alegerea Slirosti!ui Breslii Croituri= 
lor Jidovi diu firgu Noamfu numit Moise Leibu sin Haim, 
primindu să la Depart. cu raportul acei Administr. subt 
No. 7620 şi după observaţia cei sau facut găsindu-să 
conform cu aşezământul sau oprit spre păstrare, iar pe 
numitul întărindu-să de Staroste pe respun'lerda bres.ei 
alegătoare se face cunoscut Adm. spre ştiinţă și regulă. 

Subscris, Şef Departamentului P. Mavrogheni. 

Subscris, Şef secţiei, (/ndiscifr.). 

In revista câsach!» de aci An. 1111880 No. 4 se con- 
siată că comerțul de vite, oi, piei. oloi, ceară, brânză. lână, 
suman etc. se practică din vechime de câtre cvrei. Abr. 
Ițic, Moise Calman (tăbrici de oloi), Strul Buri.h Londrik, 
Calmen Bergman, Ben. Sigler (fâbrisi de suman), Alter 
Saponar (fabrică de săpun), ignatz Waserman (fabrică de 
bere), losub O'ar (fabrică de oale), Burcch Iosel Winer 
(fabrică de cărămidă), loil Garber,* Dav. Calmanovici, 
Ziimer lankel Rones (făbrici de piele), Aron Frister (moară), 
Michel luster şi Herş Rapaport făcea export de vite in 
alte ţări. | 

Pentru comerţul. din timpul primului monopol (1857- 
1869) constatăm că în Foaea de mezatal eratulu: de tulun 
din Neamţ. anul 1864 se constată că debitanţi au îost: 
Avr. Balan, lancu Zalman, lance David, Lupu sin Herşcu. 
Hoişie Flandra, Avr. Caiman, Haim Burich şi Moise Mechel. 

1) Adm. Financ. Neamţ, Dosarul taxei Nos 16 An. 1855, Posesia mea;
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„lată copia telegramei din 1868 relativ de achitarea 
debitului de nişte debitanţi: din Trg.: Neamţ: 

STAȚIA PIATRA - 

TELEGRAMA 

“Galaţi în 17/il 1868 — ore 2 min. 55 amiază, 
Piatra în 18/Il 1868 - «-11 > 15 » 

No. 9 

1. Sef Depozitului Nemi. 
Piatra 

Avram Balan, lancu David, lancu Zalman, Lupu: 
Herşcu au achitat debitul pe mai multe luni aicea, 

Scmnat Şef Depozitului, Dimescu, 

Mt-rea Neamţului își avea foarte multe vite care 
trept:t se vindeau prin licitaţie cu aprobarea Ministeriului 
Finanselor şi de Onor Prefectura locală, 

lată copia unei asemene licitaţii admisă asupra lui 
Herș Rapaport şi Mendel sin David din anul 1865:. 

“Principalele Unite Româre - Ia Piatra 1865 

PREFECTURA JUDEŢULU NE:MTIU 
No, 9375 , 

- 2) DOMNULE CASIER, 

«Resullatu! licitaţiei vilelor AM firei Neamţu, aprobân 
du-se de Minisleriul Finanselor prin telegrama No. 29287, 
am onoare a vă face cunoscut ca să încasaţi dela cumpă- 
rătoriu suma de 40664 lei. | | 

Veţi .bine-voi a anunsa pe Prefectura spre a se pulea | 
da ordin cuvenit pentru eliberarea vitelor. Avându-se a: 
vizul Ministeriului împreună cu jormalităţile mezatlului». 

p: Trefect Burchi p. Director D. V. Vaicenschi, 

1) Adm. Financ, Neamţu, Dosarul Nu, 5 An. 188, Tutun Mijlocirilor spre 
executarea debitanţilor la facerea debitului la care sunt obligaţi. Posesia. mea, 

, 2) Comitet perm, Jud, Neamţ Dosar No, 67 ], Il 1865, Corospoidente ținute 
cu Prefectura pentru vânzarea averilor Mânâstireşti, Posesia mea, :
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XXV) Mitricele sau starea civilă 

Mitricele au fost purtate de Kahali, dând raporturi mi- 
trice cu iscăliturile Kahalilor şi cu peceta Comunităței care 
purta următoarea inscripţie :. «Sfatul Comunităţei Evreieşti din 
Neamţ 1859». Raporturile date de Kahali erau din registrul 
dat lor de guvern, erau întărite de Poliţie. Raporturile erau 
date pentru născuţi, căsătoriţi şi morţi în fiecare lună. 

Kahalii de atunci au fost Moise Haim, Mordche ben 
Litman şi Moise Mechel. (Dos. Adm. Financiară Neamţ 
No 67 anul 1857), posesia mea, 

Departamentul cultelor etc. către Ispravnicia Neamţ, în- 
ştințează că a primit dela obştea evreilor târgului Neamţ ce- 
rere a li se da hârtie necesară pentru formarea registrelor mitrice. 

lată copia: 

PRINCIPATELE UNITE 
Moldova şi Țeară Românească 

Ministeriul Moldovei 
Departamentui de Culturi şi Instropţione Publica 

> 

Secţia II 
- No. SO4 

1860 Fevruar 3 

lassii 

» Cătră Ispravnicia Districtului Neamţ 

În urmarea suplici ce sau primit la 2 a curentei dela 
obştea evreilor târgului Neamțului cu cerere de ai se da 
una sulă coale hârtie tipărită pentru scrisoarea actelor mi. 
trice etc, 

Ministru Cultelor D. M. Alexandrescu. 

| Şeful secţiei (/ndiscifr.). 
1) Adm, Financiară Neamţ. Dosarul No. 15 Au, 1857 Infiinţarea mitricilor de 

născuţi, căsătoriţi şi moiţi a coniesiilor catolice, protestanți, lipoveni şi evrei, 
Posesia mea, 
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lată şi adresa Poliţiei Neamţ către Kahalii de acolo : 

POLIŢIA ORAŞULUI NEMŢU 

Către Kachalii Naţiei Evreieşti a acestui oraș 

Spre mai bună D'lor Voastre lămurire de cuprinderea 
oficiilor Ţinutulei Adm. No, 2544 şi-3161 motivate dupre 
a Depart, Cultului și al Irstr. publice No. 1074, atingătoare 
peutru actele mitrice de născuţi, căsătoriţi şi morţi, ce vor 
urma între Comunitate acei nație, cu începere de la liu a 
ir. cutei luni Geaarie, anul curgător şi înainte, fără cea mai 
mică scăpare din vedere a vreun nume; alăturându visă 
aice în tocmai copie de pe citatele oficii, vi se pune înda- 
torire şpre întocmai urmare cu ţinere acestor mitrice atât 
pen-ru evrei născuţi, căsătoriți şi morţi din cuprinsul oraşu- 
lui, cât şi pentru cei şezători prin sate de pe afară în alte 
lo-uri de pe colă, a căror născuți, căsătoriţi şi morţi sunt 
uniți aice în târg. Şi la sfârşitul fie câruia an, a trădat Po- 
liției asemene table duplicate scrisă cu cea mai mare cură- 
țenie în dialectui Moldovinesc, spre a le comunica şi la Ad- 
min'strație conform ro-tirei sus numeratei oficii, 

/ 

Alătwându visă şi formular de chipul cum urmează a 
se [ine acesstă mitrică ;-- însă cheltueala facerei tablelor ti- 
părte privind pe obştea, 

Urmează Iscălitura Poliţaiului (Indiscifr.) 

Secretar (/ndiscifr). 

No. 577. 
1857 April 10 

  

1) Actul original anexat la Condica Mitricilor pe anul 1861 este în po- 
sesia n ea, ,
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lată şi adresa Prefecturei Neamţ către Epitropii din 
Neamţ, cerându le tablele: mitrice: 

+ - - 

Prefectura cere Epitr. Comunit, Isr. din Trg.„Neamj 
tablou de născuţi, casătoriţi şi morți pe anul 1859. 

PREFECTURA DE NEAMŢU - 

1861 Martie 5 

No, 3959 

Domnilor Membrii 
Din îndemnul oficiei Domnului ' Ministru de Interne 

No. 5924, vă învit ca grabnic să'mi transmiteţi un extractu 
general penlru toţi n&scuţii, căsătoriţii şi morţii de religia 
Dv. din acel oraş, pe tot anul 1859, cu cifre foarte exacte, 

Primiţi Domnilor încredințarea consider mele. 
Iscălitura Pref. (/ndiscifr). 

D-sale o 
D-lor Membrii Epitropiei Comunităţei Isr. din orașul Neamţu. - 

Pe raportul -condicei mitricilor este stampila mare cu 
inscripţia : Marca Moldovei în centru iar împrejur.cuvintele : 
Prihcipatile -Unile 1861 Epitiopia Comunităţei Evreieşti din 
Trg.: Neamţ, 

XXV!) Uniunea Evreilor Pământeni 
pr în Trg.-Neamţ 

Cei raturalizaţi de aci au fost: Dr. Moscovici. Izicl Cohn 
farmacist, Herş Rapaport şt Michel I:sicr de aci, 

Uniunea Evreilor Pământeni de aci, în anul 1912 a fost 
aci sub preşed. Dr. Feighenbaum, vice preş: Isac Abramovici, 
Secretar M. Strulovici, Casier L. M. Natanshon, iar membri: 
Martin Goldschmid, S. Beck, Abr. Abramovici „L. Stern D.L. 
Schneiberg, S. Rubinştein  Caroi Rubinştein, lancu Reita şi 
H. Weis | 

1] Orig.nalul este în posesia mea.



Uniunea Evreilor Pâmânteni în Trg„Neamţ . Ea | 337: 
  

In lista liberală figurează d-l B. Froim, U. Axelrad şi 
dentistul Carol Zosmer. D-l Zosmer figurează şi ca ajutor de Primar (1926), | 

In lista averescană figurează d.-] Leon Solomon, A. 
lancovici şi Jean Waserman 1926, | | 

In anul 1926 s'a constituit în sala Primăriei un comitet 
pentru construirea liniei Paşcani-Neamţ. In lista iniţiatorilor 
figurează C. Zosmer şi 1, Marcovici. | 

In anul 1915 Uniunea Evreilor Pământeni de aci prin 
preşedintele ei Dr. Rosenteld au convocat o mare întrunire 
în sinagoga mare. la care au vorbit Ir. Rosenfeld şi Barbu 
Lăzăreanu reprezent. U. E. P, vorbind de nepăsarea şi lipsa 
de interes pentru această organizare indispensabilă a U. E. P. 
A doua zi s'a ales următorul comitet : Dr. Rosenfeld, Moses 
Schor, Carol Rubinştein, Carol Zosmer, Lupu Davidovici, 
Simon Waserman. (Ziar Infrăţirea III No. 28). 

„Uniunea femeilor Israelite“ a filiata la secţiunea lo- 
cală a U. E. P. numără peste 100 membri s'a ales urmă.- 
torul comitet : D-nele Maria Weisman (preşed. de: onoare), 
Clara Dr. Rosenfeld (preşed: activă), Sofia Natanshon, Raşel 
Goldschmid, Pepi Stein. Jenny Griinberg Cracoanu, Rapaport, 
Stahalberg, Dermer, Beer, Sara Ferester, lancovici şi Reich- 
man.—1915, 

In anul următor, acest comitet a serbat un revelion şi 
bal splendit în scop filantropic, reuşind pe deplin (Infrăţirea 
IV No. 3). | 

In anul 1926 la alegerea dela Primărie a fost ales ca 
Primar d C, Nădejde iar d-l Carol Zosm.r ca ajutor (Re- 
formatorul VIIL No. 406). 

XXVII) Culturale 

În anui 1925 e avut loc o şezătoare literară organizată 
de clubul de lectură  Zionistă, al cărui presedinte este del 
Carol Zosmer. 

In 31 lanuarie 1926 s'au împlinit 15 ani de la fondarea 
cescului de lectură dându-se un mare banchet festival. 

In 20 August 1927 s'a dat un splendit bal organizat de” 
studenţii evrei de aci, cu care ocazie s'a ales pe d-l Emil 

Tom, II | 32
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- Schăcter, în c.mitetul cercului regional studenţesc de aci. In 
5 Septembrie acelaş an studentul lacob Bacal dela soc. „Ma- 

„caby“ a ţinut o conferinţă în localul şcoaiei de aci. La 17 
Septembrie tot ace.aş an a avut loc în sala de conferinţe un 
festival dat de „Haşomer Hazair“ sub conducerea Şomecrilor. 

XXVIII) Evrei marcanţi și talentaţi 

” Il 

Dintre evreii marcanţi din localitate putem cita pe: 
Berel Potocnic (1820-1844) moşier. comerciant foarte mare 
şi foarte bogat, cu mare trecere la Vodă şi boeri. 

Starostele lose; Bolocaa. întelept şi şagalnic, cu mare vază la Mstirea Neamţ. la M Kogălniceanu, Ghica etc. (A jucat rol mare între anii 1816 1850). | 
Alter Cracuaner (1848 1874) moșier, cult şi foarte în- 

țelept). 
Moise Simen Leib (1834 1882) cult şi foarte bogat. 
Smiel Pascal (1849-1877) cult, moşier şi înţelept. 
Moisă Mehel (dem), 
Ițic Văleanu bugat cu mare vază. 
Chashel Răguşitul, bogat rutinat și cu m:7e vază 
Haim Burech Ropaport bogat şi cu vază. 
Moise lose! îlungu idem bogat şi cu vaz. cull şi i ţei şt 
Kirschenbaum toare cult şi mare comercizi t, 

| II | 
Dintre talentaţi moderni destingem pe Dr. Vâleanu 

medic secondar al sp'talului St. Spiridon ccm şi mellic _di- „ Tiginte al băilor Oglinzi, azi la Fo şani. 
M. Lupescu Diplomat la facultatea din Paris, 'avocat. 
Dr. Moscovici Uzizl (farmacist), Dr. 7heofil  Wechsler. 

III 
Froim Mechel Chazanul cult, talent muzical extraordi- 

nar, autor mai multor cărţi Hebrzice. 
In anul 19)6 din inițiativa d-lui Dr. Comaniţă, medic primar al spitalului local s'a pus bazele sindicatului medical (scop apărarea intereselor medicale de aci). Din acest sin- dicat a făcut parie dl Dr. Feighenbaum şi Dr. Rosenteld.



_XXIX) Premii 

În Decembrie 1927 la Prefectura Jud. Neamţ, s'a di- stribuit premiul de 25.000 lei celor care au prins banda A- gafiței şi Niculiţă, 
Intre cei răsplătiți au fost şi'tânărul Mendel Zingher şi Leibis Gotdştein cu câte 1000 lei. 

XXX) Felurite 

Comitetul Permanent Jud. Neamţ în şedinţa Il-a din 6 Martie 1865 No. 1516, cu un original, Suplica a 2 evrei din Urba Neamţ prin care ar fi că Primăria acei Urbe nu ar fi revocat taxa pusă pe portul evreesc aşa dară decide că a.- - ceastă dare fiind desaprobată, rămâne de Ştiinţă şi nulă. Şedinţa XVIII din 3 lunie 1865 Suplica aparte din obştea Israeliteană din Neamţ, tânguesc contra Primăriei pentru taxa de 4 p pusă asupra fie cărui cocă var, comitetul regulează a se avea în vedere la altă şedinţă. (Vezi Dosarul Comitet Permanent No. 48 Anul 1865 posesia mea): 
In anul 1884 medicul oraşului puse taxă asupra mor- ților evrei, dar Consiliul Co unal la destituit (Fraternitatea VI No. 2. Anul 1884). | - 
Tot în acest an s'a fondat în Trg.-Neamţ soc. „Ştefan cel Mare“ contra evreilor. 
Tut în acest an Polichroniade ținu“ conferințe contra evreilor în sala Primăriei şi a format club economic. 
In anul 1915 s'a înfiinţat în Neamţ soc. „Ajutorul ră- 

niților* şi filiala „Crucea Roşie a României“ exclusând pe 
evrei. (informatorul din 11 Oct. 1915. 

In anul 1919 prin intervenţia D.lor P. luster şi Carol 
Weinberg din Piatra-N. la Prefect şi Colonelul Creceanu s'a 
distrus Ordonanţa Primarulni de acolo, jignitoare pentru evrei de acolo. (Fabricarea păinei şi vindere cu cartele (In- formatorul VI No. 282). Ne 

Populaţia evreiască din Neamţ fiind alarmată că Şcoala 
Isr. Română nu prea este frequentată de copiii evrei din 
care cauză merge regres, s'a hotărât a se face propagandă 

„pentru şcoală, alegându-se un comitet şcolar alcătuit din
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D nii Leon Stein, Bercu, Froim dentișt, Carol Zosmer, H. 
Grecescu, Uş r Axelrad, Sloimă Cerbu, Avram  Goldenberg, 
Mircea Ștein, Rubin Ghelberg. 

In anul. 1862 onor Prefectura Neamţ intervine la Casie- 
ria locală a uşura dările a 67 evrei săraci din Tg.„Neamţ. 
arătând că a raportat şi Ministeriului. lată. adresa Prefecturei 
câtre Casierie : 

ROMANIA 1862 Ghenar 29 zile 

         

Sa 

PREFECTURA 
Distr. NEAMŢU 

No. 2011 

    

Domnule Casier, 

WIn Consideraţii că un No. de 67 Evrei însemnați în 
alăturata listă din Târgul Neamţului, după toate măsurile 
luate îndestul de aspre pentru împlinirea dărilor ce figurează 
asupra lor de la 1 Genar 860 pănă astăzi, nu au stat pu- 
tință a să scoate bani:, din c uza tristei lor poziţii şi sărâ- 
ciri, din. care sânt cuprinşi încâ* unii sunt lipsiţi: şi de zilnica 
hrană. 

Vă potiesc Domnule Casier ca să regulaţi cele cuvenie 
în privire că Pretectura au raportat Min'sterului cu mijlocire 
a regula ușurarea numiţilor de dare în privire tristei lor 
poziții. Primiţi etc. 

Iscăliturile (/ndiscifr.) 

D-sale 

_ omnului Casier. Distr. Neamţu. 

  

____1) Dosar No, 19/i862 Reclamaţiilor Kahalilor Evreiesti din Neamţu pentru 
scăderea din. contribuţie şi patente pe anul 1862; Acest dosar este în posesia mea,
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In anul 1865 Priniăria de Neamţ nu se conformă or- 
donarţei Domneşii în privinţa Cântarului, deci şi negustorii 
evrei reclamă Comitetului permanent. lată reclamaţia : 

Neamţu 1865 April 19 

Domnilor Membri, 

I)Prin Mon torul Oficial No. 53 se publică ordonanța - 
Domnească că darea căntăritulu: numai atunci s= poate lua 
când nu ar fi înţelegerea între vânzători şi cumpărători şi 
nici cum în alifel. Primăria acestei Urbe nici cum voeşte a 
aplica asemenea ordonanţă asupra ieşte cărui marfă ci numai 
face restălmăciri mai mult şi au regulat aplicarea ordonan- 
ței numai asupra tărăţei şi sarei, lucru ce este contra ordo- 
nanţei Domnești şi a noastră mare obijduirea, ba au făcut 
şi ordin că nu slobode afară din barieră şi marfa care nu 
trebue a se cântări ci cu silă face de a se cântări, cu totul 
contra legilor; Propuind Primăria că are încuviințarea Dv. 
Deci ne vedem nevoiţi noi comersanţi de a reclama Dv. cu 
mijlocirea de a se aplica ordonanță Domnească fără alte 
restălmăciri2), 

Urmează 66 iscălituri evreeşti. 

In anul 1925 Evreii din Neamţ înaintează Prefecturei 
plângerea, se frământă tulburări prin manifeste incendiare 
şi feroce. Rog a se lua măsuri drastice, | 

Semnat Dr. Feighenbaum, Bernard  Froim, S. Beck. 
Leon Stern farmacist, Ușer Axelrad, A. Golidenberg  (Retor- 
matorul VII No, 343.) 

  3 

Copia declaraţiunei Eruditului Arhireu Narcis Creţulescu 
dată d-lui losef Kaufman autorul acestei Cronice : 

  

1) Comitet permanent Jud, Neamţ. Dosar No, 143 An, 1864 Eratul Cântărire 
din urba Neamţu, Posesia mea. | a Lo 2) Comitetul permanent ordonă Primăriei Neamţ No. 257 a se conforma or= 
Jonanţei Domneşti şi a aplica legea după cererea obştei făcută telegrafic No. 253 
la 26 April şi suplica de sus, |
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"Declaraţiune 
Subscrisul arhireu: la Monastirea Neamţului (Judeţul 

Neamţ) Narcis Creţulescu Cronicar şi istoric, am dat Dlui 
Iosef Kaufman cronicar din Piatra N. docurnentele mele (din 
colecția mea), relative la evreii din acest judeţ care le-au 
transcris în fața noastră, chiar aci în Mănăstire, spre ai 
servi la opera D-sale: „Cronica Comunităţilor Israeite din 
judeţul Neamţ“. 

Pentru adeverirea subscriu : 
Mănăstirea Neamt: 70 Julie anul 1903, 

semnat 3 Narcis CGrefulescu, Archiereu 
  

Copia. declaraţiunei dată D.lui los, Kaufman. autorul 
acestei Cronice: | 

-.. 

Declaraţiune 

___ Noi subsemnaţii Isac Weisman din Tg.-Neamţ şi  lulius 
Goldenberg din Galaţi ambii Studenţi, declarăm că azi în 
ziua de 9/22 Iulie 1802 am secondat pe d-l Iosef Kaufman 
Cronicar din Piatra-N. pre care Par ajutorat a prescrie 
documente și acte presentate D.sale (spre copiare) de eru- 
ditul istoric Prea Sfinţia Sa Arbhireul Narcis Creţulescu din 
Monastirea Neamţului. deci spre dovadă am scis şi subscris 
autograf. 

Monastirea Neamia 9|22 Iulie 71902, 
, Isaac Weisman 

semnaţi | /u/ius Goldenberg 
Adresa : 

Isaac Weisman student Tg.- Neamţ, 
Iulius Goldenberg , Galaţi str. Petru-Rareş 4 

1) În curs de aproape 20 ani am vizitat siânta monastire de mai multe ori cu Scopul de a descoperi documente relative cronicei mele, ceeasce am obţinut, dar de astă dată am complectat toate documentele necesare Cronicei mele, findu-mi date spre copiare de Prea Siinţia Sa cu cea mai mare amabilitate şi iubire păria: tească ce-l caracterizează. 

  

Omnipotentule creator, facă-se voia ta, după rugâ- mintea mea. AMIN! 
PO ERAU 

-



  

  

  

  

* 

JOSEF KAUFMAN 
CRONICARUL EVREILOR DIN ROMANIA 

PIATRA-MEAMȚ — 

CRONICA 
| GOMUNITAȚEI SRAELITE 

= DIN — 

Târgul Buhuşi 

Tom. |! 

—
 

i
 
i
i
 

|



Stimă şi laudă D-lor Conrad Reis, şi Lazăr 

Margulius directorii făbricei de postav din 
Buhuşi, pentru săvârşirea faptelor caritabile 

| ce practică. 

Autorul



Numele, întemeiarea, vechimea 
şi istoricul Târgului Buhuși. 

  

Numele de Buhuși este pomenit în Letopisitele şi cro- 
nicele României. Aşa documentele  Huromuzachi Vol. II 

„partea a Ila pag. 415, povesteşte că în anul 1498 regele 
Litvaniei a trimis pe Buhuşi Diacul ca amaasador la Ștefan 
cel Mare. Idem vol. VI supl. I aminteşte de un diac 
Buhuşi. | 

La 1683 Cro nicele ţărei, amintesc pe hatmanul Buhuşi. 
care a fost la Curtea lui Vodă Şerban Cantacuzin. Deci este 
evident că pumele de Buhuşi se trage de la stăpânii cari 
puriau acest nume, Stăpănii mai recenți âi acestui orăşel au 
fost: Th. Buhnşi, Anica Buhuşoie, Al. Buhuşi iar în tinpul 
stăpănei Cafinca Buhuşoie, adecă pe la anii 1823 — ea 
a înființat acest târguşor. 

- Cei dintâi evrei cu care s'a înființat acest târguşor au 
fost: Şloime Zetgherșen, Copel Bodeşter, Herş Leib Orân- 
dar, Lupu Ungureanu, Sol, Roş, Lupu Cioră. David Blije şter, 
Moşke Nemţian. Zalmen lipscan, Copel Gărlener, Şmil oil 
Lipcanu, Sirul Benţien şi Moise Rahover (care se boteză 
primind numele -de Constantin). 

Ultimii stăpăni ai acestui târguşor fură ; loan Greceanu, 
Christodor Iksarch şi apoi Eugeniu Alcaz. Evreii care fură 
întemeiatorii târguşorului, toţi aceştia primiră un hrisov 
Gospod (Domnesc), prin care li se dete locuri pentru  sina- 
gogă, feredeu şi cimitir precum şi alte privilegii. Acest hrisov 
a ars în anul 1863, când a fost focul cel mare. Evreii con: 
form hrisovului clădiră case şi dughene. plătind proprietăţei 
după aşezământul hrisovului ; 2 lei vechi de stânjen faţă, — 
apoi pentru mărfuri : 30 parale de vadră vin, 1 leu şi 5 par, 
de vadră rachiu, 12 par. de vânzarea unei vite, 14 par, de
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jug. cu pâine iar pentru mărțâpie cât se puteau învoi. 
Cu toate că acest lârguşor era Comună rura'ă nână în 

anul 192!, totuși din vechime evreii locuitori au fost pro- 
prietari mai a întregului târguşor. 

In anul 1850 ieromonahul Gherasim din. Bisericani a 
vândut lui Meilich zet David două dughene din târgul 
Buhuşo'e cu 4500 lei, cu actul întârit de Judecătoria Neamţ, 
sub No. 3076 acel an. 

In anul.1862 s'au vândut ca:ele si magaziiie jidovului 
Bercu Copel din Târgul Buhuși, spre îndestularea creditori- 
lor prin foaia No. 258 al Judecătoriei Disir. Neamţu No. 5698. 
Cu alte cuvinte cvreii de aci cumpărau şi vindeau liber orice 
case şi terenuri. In timpul cât acest orăşel era comvnă ru- 
rală, evreii făcezu strajă după rând, comrar plăteau la alții, 
care îi înlocuiau. | 

Acest târguşor se mai numea Budeşti Buhuşoia şi Bucureștii 
mici. Acest târguşor este situat la 35 Klm., depărtare de 
oraşul Piatra-N. aşezat fiind pe dealul cu acelas nume şi 
are o populaţie de 4940 loc, dintre care 3560 români, 1580 
evrei şi 801 alte naţionalităţi. 

Evrei se indeletnicesc cu comerțul, speculaţiuni şi in- 
dustria manufactură, 

In anul 1921 guvernul în urma interventiei parlamen- 
tarilor judeţului. orăşelul Buhuşi a fost translormat din com. 
rurală îu urbană şi în ziua de Duminică 8 Mai s'a sărbătorit 
eu mare pompă acest eveniment, la care au asistat d Nicu 
Calmuschi prefectul Judeţului, d.nii deputaţi Colonel Cal- 
muschi. Gh. Nicolau, George Lalu şi Ernest Kirkulescu, 
toate no'abilitățite şi autorităţile întregului jud: ţ care au fost 
întămpinaţi la barieră cu muzică şi drapele, formând un 
impozant cortegiu care merse întâi la biserică unde s'a făcut 
serviciul divin, de aci cortegiul a mers la sinagogă, unde 
sa oficiat de asemenea un Te-Deum şi unde iabinul B. Ro- 
ler a ţinut un impozant discurs. mulţumind guvernului în 
numele populaţiei «vreeşti etc. | 

Intre oratorii evrei remarcăm pe Dinii Conrad Reiss, 
directorul technic al făbricei de postav din Buhuşi, |, A. 
Borştein (fost ajutor de primar). Este de remarcat că pe 
actul comemorativ scris pe pergament făcut pentru păstrare 
eternă, sunt subscrişi şi mai mulţi cetățeni evrei de aci.
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Tot atunci s'a întocmit noua comisiune interimară com- 
pusă din 9 membri, în frunte cu d. Țipa şi având 3 membri 
evrei, înire care şi d. Conrad Reis (directorul făbricei de 
postav de aci. Mai este de relevat că oaspeţii au făcut apoi 
o vizită marelui rabin Friedman. | 

II 

Sinagogile 

Sinagogi în acest orăşel este una singură făcută puţin 
mai tărziu după întemeierea tărguşărului. cumpărându-se loc 
ntcesar de anexat la curtea sinagogei, dela preotul Axinte 
pențru suma de 99 lei. Asifel s'a clădit de cărămidă această 
sinagogă pe drumul Pietrei, costând 20.000 lei vechi. iar 
acoperământul era de şindrilă. 

Pe la 1863 arzând sinagoga, i s'a făcut alt acoperiş tot 
de şindrilă, fu stricat de un teribil vânt şi apoi iarăşi pre- 
făcut. Astăzi e o zidire potrivită, dar îi lipsesc multe mobile 
şi ornamente. Aproape 200 de pioşi fac. acolo rugăciunile 
lor. / proape de sinagogă (şil) este şi Be/h hamedreş-şil fă 
cută în acelaş timp când s'a făcut sinagoga, din cărămidă 
cu acoperământ de şindrilă, astăzi însă este reformată. 

Alte Bef hamidraşim sunt: Das kleine bet  hamedreş 
aproape de sinagogă, întemeiat de Duved Velvel, (1840) cu 
a sa cteltueală, Șnaderesche beshamedreş întemeiat la 1879 
în str. Bacăului. al breslei croitorilor. 

Mai frumoasă însă este Befh hamedreş al rabinului 
Friedman (str. Romanului) în casa proprie, (Deim Rebens Kla- 
US), care este o clădire vastă, uriaşă şi frumoasă, chiar în cur- 
tea rabinului. | 

' În timpul sărbătorilor de toamnă, o mulţime de străini 
adepții rabinului, vin aci spre a face rugăciunile în Deim, 
rebens Klaus. 

TNI 

Şcoalele 

Școala (Talmud-thora) este aci de 80 de ani. Cel întăi 
gabai (efor îngrijitor; ai şcoalei ialmud thora a fost Alter
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Moşkes (Zeider). In ea frequentau 50 - 60 copii săraci in- 
struiţi de 2 institutori (melamdim), Afară de aceste mai exis- 
tau 1() chedarim, | 
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La 15 April 1897 Comitetul cult. Isr. şi soc. „Beth- 

FHassejer“ din localitate au înfiinţat şi. deschis şcoala Isr.
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Română în localul propriu al Comunităţei, construit după 
planul inginerului şef al judeţului. Localul este destul de 
spatios şi higienic, unde se predă  Hebraica şi Româna 
conform cerințelor Ministeriale. 

In zilele de 12 şi 14 Aprii 189% a avut loc primul 
examen, liind de față Sub.Prefectul, profesorii şi  profe- 
soarele şcolilor publice locale, remănând pe deplin satis- 
făcuţi de progresul elevilor 

Lo 19 April 189 a avut loc împărţirea premiilor, 
când d. S. Gotfried, directorul şcoalei ţinu un frumos 
discurs, arătând iodispensabilitatea școalei şi progresul ei. 
După împărțirea premiilor, cei premiaţi fură conduși 
acasă de public cu muzica în frunte. Inființarea acestei 
școli model, se datorește D lor Ad. Leventer, preşedin- 
tele Comunităţei şi los. Segal, care au luptat pentru exis- 
tenţa ei. | 

La 1892 şi 1894 soc. damelor: „Mal/beș Neurim“ dete 
baluri pentru îmbrăcarea copiilor săraci. 

La 7 lan. 1901 s'au împărţit la 20 copii săraci 20 
per. ghete şi 20 per. ciorapi, banii fiind strânși de d-nele 
Bertha Catner şi W. Levenler. | | 

La 12 Oct. 1902 d. Lazer Mechel cu concursul tine- 
rilor L. A. K6rner, Isidor Aronovici şi al d-şoarelor Char- 
lotte Golfried, Mat. Reis, Cecilie Kârner şi Mat. Solomon, 
au dat un bal în folosul copiilor săraci din şcoală, că- 
ruia reuşită a fost satisfăcător. | 

Şcoala este întreținută de  Comunitate,. din venitul 
gabelei etc. . 

In anul 1902 şcolile de băeți și fete au fost subven- 
ționate de „Je Wich Colonization Asociation“ (Egalitatea 
XIII 33). 

IV 

Baia Comunităţei 

Feredeui sau baia Comunităţei, există aci de la înce- 
putul fondărei orăşelului prin Evrei. Ea este de zid şi 
acoperii cu tablă. Ea sa prefăcut şi reparat de mai 
multe ori.
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Cimitirul 

Cimitirul Comunităţei există aci de aproape 100 ani, fiind 
dat de proprietarul târgului pentru acest scop, (Teodor 
Buhuș). Primul mort aci înhumat a fost Libe femeea lui 
Duved Horbaci. | 

Imprejur este închis cu gard de lemn, Căsuţe de zid 
suni pe mormintele următoare; Rebeţin Reize/, muma 

„repos. rabin Ițole Friedman (fiica rabinului Don din 
Rusia), Dwo:role nora repos. rabin Iţole și fica rabinului 
Herşole Meşbes din Rusia, Rip Ifole Friedman. In aceste 
căsuțe ard totdeauna candele. | 

In fața cimitirului este un Oil (casă mortuară) cu a- 
tenansele necesare, toate de zid. 

Păzitorul cimitirului a fost un rus trecut la judaism (se zice că a fost maior în armata rusă). 
Decedaţii erau duși pe un pat împletit din odgoane ori din sfoară gro:să. Majoritatea mormintelor au şi țom 

şi maţeive de piatră ori de lemn. 
Rabi Izrail Fridman fiu! repos. rabin lţole Friedman, 

se afiă şi el înmormântat în acest cimitir. 

Proseminarul Teologic „BETH ISRAEL“ 
din Buhuși | 

  

Acest seminariu teologic a fost aci. înființat în. anul 
1908 de onor rabinii Mendel Friedman și David Twersky sub conducerea  Rabinului Benzion Roiler. Imediat după întemeiarea lui s'a acătuit un comitet compus din d-nii Sim Orenştein, L. Ţwubroc, lose! Herșcovici, Haim Mos- covici, lacob Abrainovici al cărui scop a fost sprijinirea acestui seminariu. | 

Această şcoală fu frequentată de 49 băeţi în etate de la 12 până la 18 ani. Comitetul lansă. apeluri, deschise liste de subscripţie etc, Acest seminariu avea autorizaţia onor Minister al Cultelor și Instrucțiunii publice, dată la 11 Iunie 1908 sub No, 33569.
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Acest proseminar, avea multe lacune din cauza lipsei de fonduri, totuși era menit a împlini un gol adânc sim- țit de toți aceia cari de ani au văzut cu regret lipsa unui asemenea aşezământ, unde tineretul nostru ar putea că- 
păta învățături serioase în Biblia. Talmud, Midras și lite- 
ratura Hebraică. 
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Rabinul Roller are meritul de a:fi fondatorul acestui 
seminariu. Cei întăi bărbaţi cari au sprijinit această insti- 
tuțiun€ prin svbvenţiuni sunt: |. Iosupovici (Ripiceni), H. 
H. losupovici (Săveni), Dr. Emil Orenștein - (Bacău), A. 
Weinrauch (Neamţ), [H. Calmanovici (Bacău), |. Orenştein
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(Costişa), E. Spiegler (Costişa), L. Herşcovici (Miclăuşeni), 
|. Spodheim (Roman), S. L.. Gutman (Bucureşti) etc, 

| Conform programului, elevii erau împărțiți în 3 sec- 
[iuni. Pe lăngă subiectele Hebraice și româneşti elevii în- 
vățau şi alte lu:ruri practice, totuşi şcoala avea nevoe de 
orgunizarea. sistematică şi sub controlul unui comitet pri- 
ceput, totuși era o instituţiune culturală indispensabilă, ne- 
fiind în tot vechiul Regat o atare Beth-Hamidraș sau 
leşiva, ca în Ungaria sau alte locuri. 

Drept vorbind seminarul a fost tlondat de rabinul 
Roller sub numele de: „Or-hadaș li-b'nei Zion“. Nu trecu 
mult şi onor. Rabini Mendel Fridman & Comp. au în- 
ființat şi D-lor un asemenea seminariu, din care cauză 
rabinul Roller a trebuit să le cedeze existența și condu= 
cerea acestei. instituțiuni, dar care din cauza lipsei de 
fonduri a ținut căți-va ani şi s'a disolvat. | “ 

VI 

_Socistăţi 

  

Soc. „Hahawas Israel” 

Societăţi în acest orășel. au fost următoarele: Prima 
societate fratervă, pentru susținerea bolnavilor şi  condu- 
cerea decedaţilor: „Flafawas Israel!“ filiala celei din Pia- 
ira, înființată în anul 1880 al cărui co.mitet diriginte a fost: Leizer Sterinterg, Beniamin Wolf şi Dav. Leib Wohl. 
Ea numără aproape 90 membrii, ținu 7 ani şi se disolvă. 

Soc. „,Bikur-choilim” 

__ Infiinţată în anul 1882, sub preşedenţia lui Strul Aron 
Siucher cu 60 membri. Scopul era a ajuta pe bolnavi să: raci şi de multe ori era împreună cu soc, Talmud-Thora 
numindu-se soc.: „7a/mud-thora şi Bikur choilim“, lucrând 
peniru şcoala Talmud-thora şi peniru ajutorarea săracilor.
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Soc. Doamnelor: „Malbisch-Neurim' 

Infiinţată în anul 1890 sub preşed. D-nei Emilie Kârner. Soc. numără 40 membre. Scopul societăţei era a 
ajutora pe femei lehuze şi sărace. Asemenea şi îmbrăca- 
rea copiilor săraci. 

Soc. dete des baluri şi felurite festivaluri pentru acest 
scop. Atare baluri s'au mai dat de câtre Comitete de i.- 
nițiativă fie de dame ori de domnişoare. Aşa în anii 1896 
şi 1897 un comitet compus din d-şoarele : Eleonora Reis, 
Ana Marcushon și Goldina Gardner au dat baluri cu o- 
biecte de tombolă în folosul săracilor şi îmbrăcarea co 
piilor sărmani. | 

Soc. ,„Or-Zion“ 
Soc. „Or-Zion“ înființată în anul 1909 era pur Sio- 

nistă urmărind scopul sionist. Ea ţinu 3 ani şi apoi se 
disolvă. 

Soc: „Keren Hayessod:: 
In marele comitet al acestei instituții format în anul 

1921 figurează rabinul M. Fridman, rabin Benzion Roller, 
D-nii Conrad Reis şi Leon Schwartz. 

Soc. „Beth-Hiassefer'“ 

Inființată în anul 1896, ea contribui foarte mult la 
înființarea şcoelei Isr.-Română de astăzi. 

Soc. „Drepturiie“ (secţia) 

Reînfiinţată la 10 lulie 18487 din reservişti. Ea fu re= 
organizată de d-nii Silberkertz (preş. reserviștilor secţia 
Drepturile -din Bacău), şi Jean L. Segaly (membru în 
Consiliul Central. 

Soc. „B'nei Zion“ 

Sub preşed. D-lui Moritz Reis. Ea s'a înființat la 
1899, numărând 50 membrii. 

Soc. „B'nos Zion“ (Rozia Helman) 

Sub președenţia D-şoarei Eleonora Reis, Numără 80 
" membre, Ea vându 25 acţii. Făcea întruniri populare la 

Tom, Il 23
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care ocusinni strângea bani pentru fond naţional. 
Au adunat aproape 60 şekel și desvoltă mai multă 

activitate de ât soc. «<B'nei Zion» sesția «Bar Kochba» al 
tineriior din localitate. 

Soc. „Ovra-Orach'“ 

al grupului de emigranţi din localitate, înființ:t la 1899. 
Grupul compus din tineri era să se pornească ca pietoni 
dar începându-se întuarcerea grupurilor plecate, ucesta s'a 
disolvat,. aşa că emigrarea care a început de la 1882 nu 
încetează, ducându se pe fiecare an câte una sau -două 
familii la America sau alle locuri. 

lată şi apelul grupului: 

Fraţi Evrei! 
  

Ora fatală sună, și noi trebuim. nesiliţi de nimeni, să 
părăsim: România, să părăsim ţara, unde peniru prima 
oară am văzut lumina și unde mai târziu, cu mâna pe 
conștiință am jur:t supunere oarbă în apărarea ei. 

FRAŢILOR! 
Suntem într'un moment de cea mai m:re gravilate, 

Un act le o mare importanți: incalculabilă, se săvârgeste; 
25 de emigrant bărbaţi într'un vâu! de cel msi indrăz- 
nel curag u se hotărăsc să înfrunte furtunile  nccunoscu- 
tului se aruncă în valurile agitute ale soartei, cu speranța 
fermă a unui trai mai omenesc. E curagiul disperărei, 
Fraţilor, nu uitaţi aceasta. 

Impinși de foame și de mizerie, ne lă:ăm soțiile şi 
copii şi ne ducem Spre a Câuia pâinea, liniștea ce nu o 
putem găsi aci. Singura: noastră scăpare este emigrarea 
pe jos. 

Veţi vedea în curând convoiul dureros trecând pe la 
uşa vo-siră, întindeţi-le o mână de ajutor. Iniesniţi acestor 
pribegi, să ajungă cât mai curând, să poată linişti foamea 
soțiilor şi a copilașilor lor. 

Sperând că prin procedeul acesta nu aducem nici Ln
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rău țărei în care ne găsim azi, apelăm călduros la gene. . 
rozilatea inimelor voastre rugându vă a veni cu cât pu- 
terile vor permite în ajutorul acestui grup de drumeţi în 
număr de 50 de capi de familii, de fiinţe lipsite cu desă- 
şire de protecţie şi care se călăuzesc cu speranţa că vor 
putea găsi azilul în adevărata lui formă acolo unde o 
rază de speranţă ni se va arăta. 

Daţi-ne ajutorul cerut ca să putem pleca şi să ne 
putem ajunge scopul nostru pe care îl urmărim spre a 
ne putea crea un viitor dacă nu pentru noi, cel puţin pen- 
tru copilaşii noştrii al căror bine-cuvântări vă vor urmări 
în veci şi ori cât de mic va fi ajutorul ce veţi da va 
umplea un gol mare simţit între noi. 

Fraţi Evrei! 

Rămâneţi cu bine; ducându ne. vom duce de o po= 
trivă dorul. vostru ca și al locurilor ce lăsăm în urmă, 
plecând vom duce cu no: dorul vostru cătră acei de din- 
colo câtre care ne îndreptăm acuma. 

Rămăneţi cu bine, și să dea Dzeu ca să nu îie de- 
parte timpul când în Jocul lăcrămilor din aceste vremuri 
giele să rădem iarăși fericiţi strânşi cu toţii la un loc în 
dulcea şi sfânta libertate. N a 

Astăzi „ora , sosim în acest oraş 
unde vom sta până „2 5, rugâm pe coreligio- 
narii noştrii, să binevoiască a ne veni în ajutor, fie cu 
bâni, fie cu: merinde, ca 'să::putem duce la bun sfărșit 
opera începută. ea | 

„ Sperăm în filantropia ce caracterizează inimile bine- 
voitoare ale coreligionarilor. din acest oraş şi ne. măgulim 
cu speranţa a fi ajutaţi, :din partea lor, căci inima evreu- 
lui ă fost totdeauna milostivă, după cum în atâtea, rân- 
duri s'a constatat şi dovedit, 

“Grupul Societăţei „Ovra-Orach” Buhuși 

In anul 1882 s'a fondat pentru a ajuta pe emigranți. 
Ea număra '-40;-membri sub preşedinţia d-lui Alter Reis.
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La 1901 s'a fondat Soc. Damelor „Caritatea“ din ini- 
țiativa D-nei Funy Korner şi sub p-eşedenţia D-nei Er- 
vestine Si hwarlz Scopul societăţei este a se ajutora lehu- 
zele sărâce. 

La 13 Iulie 1903 prin întrunirea convocată de d.l 
Goldentha! su pus temelia soc. (secția Sionistă) „Hatikvah« 
sub preș D-lui Dr |. Heller. 

La 30 lulie (9 Ab) secția ţinu întrunire în localul 
şcoalei unde vorbiră: Rabinul Benzien Roller. Dr. Heller, 
I..R. Kupferberg şi I. L. Levin, colectându se bani în folo 
sul fondului naţional. 

Secția „Uniunea Evreilor Români” 

In anul 1914 secţia din Buhuşi era alcătnită astfel: 
Dr. 1. Heller preşed, |. R. Kupferberg vic. preşed., Na- 
than Nathansohn casier, secretar Cerbeanu, membrii Aron 
Davidsohn. David Weinberg, Ad Leventer, Nathan Wein 
traub şi Uşer Ancel Borştein. 

In anul 1912 Comitetul Uniunei era compus din 
d-nii: Dr. Heller preşed, IL. A Kupferberg .vice pieşed.. 
M. Berman casier. Ad. Leveuter controlor, secretar los f 
Cranach iar membrii, O M. Esrig, $. Orenștein. N. Na: 
tunshon. Carol Haimsekn, Simon luster, !  Socianu şi 
Osias Herţeanu. Această e ţiune a orgarizai şi dal. mii 
multe festiva uri arlislice şi literare. 

in anul 19927 Uniunea din Buhuşi cra alcănntâ astfel: 
l« on Schwartz preşed, Carol Hamshon şi Micu Rudi h 
wce preşer., ( aser Isac Soce:nu. secretari: Herm:n Cohn 
ş. lancu Griinberg iar membrii: H. |. Bandel, A. M. Ba. 
cal, Lupu Herţanu, D. Korner şi Avr. Șmilovici. 

Din inițiativa Dr. M. lacob şi farmacistului Osias Har- 
melin s'a fondul sovietatea de a ajutora luber. uloșii şi cei 
care sferă de reumatism. strângând un fond de 30.000 
lei, în accastă societate fac parte în majorilate. şi creştini. 

Festivaluri studenţeşti 
In arwa. învitărei clubului Evreesc de leciură. din 

Buhuşi del |. Mughid secretarul organizăţiei sioniste din
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țară în 15 lulie 1928 ţinu o conierință despre colonizarea 
Palestinei. 

In August 1828 s'a dat un grandios festival artistic— muzical urmat de dans de câtre cercul regional a studen: ți'or Evrei din jud. Neamţ 
Dumini ă 18 lulie 1927 a avut loc tot în Buhuşi un match de toot-ball între echipele Macaby Piatra şi Mol. dova în următourele formaţii : Macaby: M. Sigler, Weis- 

bein, |. Solomon, N. Rotman, M. Segal, 7 Berman, : Cri- ling. A Lupu. G. Haras. Manele Gherşin şi Weis. 
Moldova: Ţipu, Băghici, Costea, Varrtol '$. Meat, 

Podoleanu, -loan Nemiş, Theodorescu, Băules:u, Patig şi luga cu arbitri. 
Resultatul fu reuşita Macaby. 

  

Festivalul studenţilor evrei 

In se.ra de 13 crt. a avut loc în sala „Sândescue 
anualul şi mu!'t așteptatul festival al sludenţilor evrei din. 
Jud. Neamţ, dat sub patronajul D-nei și D-lui Dr, Rosenthal. 

Graţie activităţii depuse de Dna şi Dl Schlesingher 
şi D-rele Suzi Abramovici şi Erna Goldştein festivalul a 
avul o  revșită morală şi materială. Sala frumos 
ornată, a fost neînctpătoare pentru mulțimea imensă ce 
ținea să asiste. 

Studentul Moscovici, în cuvântărea de deschidere 
arală scopul feslivalului, și dă -un raport despre destin ţia 
banilor. Mulţimind buhuşenilor pentru concursul dat, îl 
solicită şi pentru viitor. 

Studentul Th. Gavriloiu declamă cn mult talent „Li- 
curicii“ (fragment din „Făt- Prumos“) cucerind numeroase 
aplauze. 
Un duo interesant a fost „Chany Russe“ în care D-ra 

Lili Manaştu şi studentul Sami Alterescu, au ştiut Sa es- 
tusiasmeze usistența prin minunata lor execuţie. 

Dialogul în idiş, a fost o fericită ocazie pentru noi. de 
â admira două tinere talente: Nathan Zeider şi Casapu. 

„La Grotte“ de Fingal a fost în mod desăvârșit exe. .



= 

358 - - | . Societăţi 
  

  

cutat la pian (4 mâini) de D-na Grette Sch'esing: r şi D-ra 
Suzi Abramovici. | | 

Studentul D. Fruchtrnan, a fost unanim aplaudat pen- 
tru monologul său precum și pentru cupletul local. 

D-ra Erna Goldştein și studentul Moscovici au exe- 
cutai căteva figuri de charleston. 

La acest program a coniribuit şi studentul Edy Spiwak. 
„A spune „a contribuit şi“ este un fel greșit dea ne 

exprima -o ştim. Spiwack nu a contribuit numai. El a 
fost „clou=ul“ festivaiului, punctul de atracţie şi într'adins 
am ținut să vorbesc mai la urmă de acest admirabil „di- 
seur“ pentru a pulea insista asupra lui. 

Cu o mimică extraordinară u o voce, care ese din 
cadrul vocilor chbişnuite, Spiwack este dupa noi—îutr'a- 
devăr „neîntrec.t“ cum lau porel i buhuşenii. 

Spiwack a stors lacrimi de râs şi a fost des rechemat 
la rampă. | 

Festivalul a fost foarte, inte esant şi a produs o im: 
presie plăcută 

A urmat. dansul până dimineaţa, petrecându se în su . 
netele unui jazz:admirabil animat de Spiwack, Alterescu, 
Pisam, Pălărieru, Manaşcu şi Blumen. 

| Un bufet admirabil, a tost pus la dispoziţia publicului 
şi este neprecupeţită munca depusă aici de Dna Schle- 
singer și câteva domnişoare ale căror nume îmi scapă. 
Observ în asistenţă : a | 

Familiile : Max Meier, Rudich, Grana.h, Kern, Schle- 
singhr, Weinberg, Avocat Lupescu, Zur kowski. Hoibreicht, 
Finkelştein, Suliak, Kuptersmiedt, Schmidtgen, Benescheck, 
Abramovici, Fruchtman,  Zeider, Soceanu,  Calmanovici, 
Zeidner, Nadler, Weiser, Pietreanu, Waserman, etc. 

D-rele: Rosenthal, Baciriski, Pietreanu, Bandel, Leon- 
tescu, Meier, Calmanovici, Schwartz, Brand, Abramovici, 
Zeidman, Marcovici, Knădig, Schelschniedt, Weinberg, 
Casapu, Meierovici, Rosenberg, Griinberg Lâbel, Kerner, 
Solomon, Gern, Blum etc., şi Silvian, Holingher, David, 
Moscovici, Tobias, Sanft-laşi, Sanft, Manașcu etc. din 
Piatra. i E 

D-nii : Meier, Finkelştein, Suter, Knădig, Zeider, Lei- 
bovici, drd. Imas, Glick, Kupferberg, Şapira,  Reimer, 

+
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Schwartz, Rosenberg, Lâbel, Margulius, Gherner, M. şi N, 
Zeider, Waserman, Fruchtman, Casapu, Bandel etc. şi 
Solomon, Buic. Sirulo ici, Pălărieru, Alteres u, Manaşcu. 
Lupu, lancovi:i, Gavri oiu. Holinger, Alter, Kalz, David, 
Haras, Rotman Chiv,, Moscovici etc. e!c. 

Wat. 

Din Reformalorul No. 465. Aug. 1927, 

VII 

Caritatea (apendice) 

Pe lângă Caritatea ce se împarte din partea Comuni- 
lăţei. din venitul gabelei se mai practică şi aci din partea 
“persoanelor particulare. 

Asa la 15 Mai 1896 prin iniţiativa domnişoarelor: Eleo-. 
nora Reis şi Ana Marcovici sa dat un bal în folosul săra- 
cilor. Un asemenea bal sa dat tot cu asemenea scop, de 
aceleaşi inițiatoare în 8 lanuar 1897. 

In anul 1898 d. Lupu Schwartz de aci a împărțit 60 
care cu lemne la săracii de aci. | 

In 7? Marte 1901 a avut iuc înaugurarea Ospâtăr'ei Po- 
pulare de aci, al corui preşedinte a fost.d A. Kârner cere: 
a desfăşurat multă activitate pentru accastă instituțiune de 
caritate. Asemenea şi d-na Fâny Kârner. 

In 7 Dec. 1902 d, Braunştein a donat lemne săracilor. 
După cum am arătat toate socielăţile locale, mai cu s'amă 
de dame și domnişoare, prin baluri, felurite festivaluri. co- 
lecte de bani au practicat caritate în mod lăudabil. 

, 
VIII 

Rabinii Comunităţei 

Inainte de a scrie despre venerata familie a rabinilor 
Fridman sunt dator a arăta cine au fost rabinii întocmiţi 
pentru comunitatea locală. 

Cel dintâi rabin fu Mordche Sadagherer, zare a  func- 
ționat aci dela anul 1837 până la anul 1850 şi care ajun:
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gând la bătrăneţe a plecat spre Palestina, dar ajungând ia 
Focșani, muri şi fu acolo înhumat. 

Rabinul Șloime Bucecer. care după ce a funcţionat 
"căţi-va ani s'a dus la Palestina unde muri. Rabinul Moise 
Duved Şapira, funcţionă 4 ani fiind apoi chemat la Galaţi 
ca rabin. Rabinul Șapse Segal, era om savant şi autor al 

—mai multor scrieri importante. El funcționă aprope 20 de 
ani şi muri. 

Actualmente funcţionează ca rabin Benzion Roller, băr. 
bat integru, deştept şi savant chiar. După cum am arătat 
d-sa a înfiinţat aci seminarul rabinic, 

“Familia rabinilor Friedman 

Această însemnată şi venerată familie se zice că este 
descendentă din familia istorică a promatorilor Chasidismu- 
lui, care deveni vestită pe la 1750 prin întemeietorul ei rib 
Israel Bal Şmtow Hakoidiş din Miesbozs şi urmaşul său 
rib Beriş din Mizricz. cari sunt succedaţi de rib Abr. Ma» 
lech, rib Şulem Şachne, rib Israel Mrizin, rib Abram lancu. 
Reposatul şi regretatul rabin Rib Ifole Friedman de aci era 
fiul vestitului rabin Şulim Friedman şi fratele lui Rib Abram 
Iancu din Sadegura. 

Regretatul rabin /fo/e Friedman a stat mai întâi 3 ani 
la Ismail, de unde fu adus la Buhuși în anul 1860 de eno- 
riaşii fruntaşi: Manes Helman, Abr. Ciore, Smil loil Reis, 
Şloime Moșkes, Nusen Kărner etc. Aceştia fiind rugaţi pen- 
iru acest scop de rib Moise Duved, rabinul Comunităţei 
ocale, 

Rabinul Friedman venind aci şezu în casele lui Şmiel 
Ioii Reis 3 ani apoi îşi făcu curtea de zid în str. Romanului 
o clădire maestoasă şi frumoasă care conţine peste 30 ca= 
mere. Rabinul lţole, a avut 5 fii: David,  Israil, Abram, 
Moise şi Isruel lankef. Fiice: Pese Leie, Chone,  Şeivole, 
Molkole, Cheivetel, Bruchole, Chone. Şifre. | 

Curtea rabinului este -o clădire modernă, în măna 
dreaptă este marea sinagogă. (Klaus). 

Tărguşorul datoreşte posițiunea sa şederei rabinului aci. Rabinul Iţole se bucura de o reputaţie de bărbat inte-
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ligent în cele mai largi cercuri. Suferinzii de ori-ce credinţă găseau alinare prin dărnicia sa exemplară. Inconsolabilii gă- seâu mângăere prin sfaturile sale. Avea aderenţi în toate straturile societăţei. Creştinii din clasă înaltă îl vizitau şi'l 
respeciau. 

Urmaşu! său rib Israel, bărbat iar înțelept. 
Rabinul Israel Friedman, fiul rabinului /sac Friedman după moartea părintelui său în August 1896 a succedat scau- nul său în Buhuşi, până la moartea sa în April 1923 când fu succedat de ginerele său Mendz/ Friedman. | 
Spre a se vedea origina şi istoricul familiei, reproduc articolul meu publicat atunci în ziarul „Reformatorul“ (ediţie specială) : | 

Rabinul Israel Friedman 

  

Notițe biografice 
de los. Kuufman Cronicar 

Cu trista ocaziune a morței mult veneratalui şi regre- 
tatului mare rabin /zraei Friedman din Buhuşi, ca cronicar 
mă simt dator a da o mică şi abreviată schiță biografică 
asupra ilustrei sale familii. | 

Această ilustră şi mult onorată familiie, este descendiute 
a promotorilor Chasidismului, care deveni vestita încă pe la 
anul 1750, prin întemeietorul ei rabinul Izrael Ba] Şemtov 
Hakoidiş din Miesbozs şi urmaşul său rib Beriş din Mizricz. 

Arborele genealogic a acestora, socotind din această 
familie numai copii lor, începând de la Beriș din  Mizricz, 
este precum urmează : rabinul Beriş este succedat de rab 
Avram Maiich apoi -succedat de Sulim Sachme, apoi suc- 
cedat de rab /srae/ Mrizim (fugit din Rusia la Sadegura 
Bucovina), apoi succedat de rab Avram Iancu, ultimul şef 
de la Sedagura. Fraţii acestuia s'au stabilit în: România la 
Leova, Huşi, Ştefăneşti şi Ismail. Regretatul rabin /sac Frid. 
man era fiul rabinuini Sulim Friedman fratele lui Avram 
lancu de la Sadagura.
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mere mile me alinmormântarea marelui rabin Isac Friedman.
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Mult regretatul rabin /sac Friedman, parintele regieta- 
tului reposat de astăzi, a stat mai întâi 3 âni în Ismail de 
unde fu adus la Buhuşi în anul 1860 de câtre aderenţii e- 
noriaşi al acestui tărguşor şi anume: Maneş Helmau, Avram 
Ciore, Şmil loil Reis. Şloime Moşkes, Nusen Kârner şi alţi 
fruntaşi, îndemnați fiind de rabinul tărguşorului reposatul 
Moische Duved. Regretalul mare rabin /sac Fridman stabi- 
lindu-se aci, şezu în casele lui Şmiel oil Reis 3 ani, în care 
timp îşi făcu curtea, din material. nearzător, care vine în 
str. Romanului şi care clădire e majestoasă cu un exterior 
frumos în stil modern, posedând şi o grandioasă sinagogă 
(Klaus). Curtea cuprinde peste 30 camere mobilate foarte 
vogat. | | | 

Bătrânul rabin /sac Fredman a avut 5 fii pe David. | 
Avram, Moise, Israel, lankef si pe răposatul /zrail . Sulim : 
lankef. suzcesorul regretatului rabin /sac Frieman. | 

Fiice a avut 7 şi anume: Pese Leie, Chone, Șeivole, 
Molkole, Cheiwetel, Bruchole şi Chone Șifre. | 

Actualul regretat răposat, are căte-va fiice şi nici un 
băiat care sa'l su-cedeze ca şef. | 

Legenda zice că rabinul !'zrael Mrizim, bunicul regreta- 
tului răposat de astăzi fiind arestat, persecutat şi în urmă 
exbulsat din Rusia, din ordinul Impăratului Neculai 1 Pav- 
lovici, acesta Var fi blestemat pe Impărat ca cel mult până 
la a S-a generoţie, familia sa să aibă aceeaşi soartă ca şi 
Aman, ceia-ce s'a şi împlinit acumă cu Țarul Neculai al Il-lea: - 
ultimul Împărat al famiiiei Romanov. | 

Intreaga familie precum şi răposaţii rabini /sac şi /erae/: 
Friedman s'au bucurat de cea mai frumoasă reputaţie ca 
bărbaţi înţelepţi şi inteligenţi în cele mai largi cercuri. 'Tăr- 
guşorul datoreşte starea sa înfloritoare, (reşedinţei) răposatu. 
lui rabin /srael Friedman. 

Nevoiaşii de ori-ce credință, găseau alinare prin dărnicia 
sa exemplară. Inconsolabilii găseau mângăere prin sfaturile 
sale. Avea aderenji în toate straturile societăței Creştinii din 
clasele înalte îl vizitau şi îl respectau, 

Moartea sa a lovit ca un fulger maitot poporul Israelit: 
din ţară. Memoria sa va fi în veci regretată, iar numele său 
bine cuvântat de tot poporul lui Israel. 

Piatra=N,110 April 1923
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Nunţile ce au fost la copiii rabinului în anul 1889 (vezi 
Fraternitatea VIII No. 15) şi cea din lulie 1921 (vezi Refor- 
matorul ]ll No. 119) au fost vestite prin ceremonia şi luxul 
lor. Mai cu seamă la această ocazie s'a dat adăpost atât e- 
vreilor cât şi creştinilor dându-se mâncare, băutură şi bani 
la toţi fără nici'o distincţie de religie. 

  

| IX 

Comunitatea Israelită 
Comunitatea locală nu era organizată în mod solid. 

Acuma tot mai este oreşi cum administrată. dar mai înainte 
adm. instut. erau lăsate de multe ori în voia  întămplărei. 
Gabela iarăzi nu exista regulat. Mues-chiten se strângea de la enoriaşi, 

Bikur choilem (ajutorarea bolnavilor) era neglijată, şcoala condusă şi supraveghiată de un moşghiech. cimitirul admi- 
nistrat de un gabai şi aşa mai departe. Astăzi însă Comuni- 
tatea îşi are un comitet administrativ, care adminislrează regulat toate instituțiunile Comunilăţei. 

Kahalul vechiu pe la 1850—1860 au fost Şmil Bei, 
Herşcu Kotar şi Manes Helman. | 

In timpul lor taxierul taxei de aci se plânge  Departa- 
mentului de Finans că n'a primit îndestularea cu plata Ca pitatiei Jidovilor Idel sin Herşcu şi Haim Bercu, care s'au 
stremutat în satul Roznov. lată copia documentului : 

DEPARTAMENTUL DE FINANS 

"Cătră ISpravnicia Ținutului Neamţu 
Ţiitorul de acuma a tacsei evreilor din tărgușorul Buhuşoiei ținutul Neamţu Prin din nouă jalbă ce au dat Depart. arată că până acum nu Sar fi primit  îndestulare cu Capitaţia Jidovilor Idel sin Herşcu şi Haim Bercu ; ce s'au strămutat în satul Rosnov acest ţinut, 

    

1) Adm. Financ. Neamtz. Dosarul No. 46 Anul 1852, Dosarul Taxelor, Po: sesia mea, 
| ,
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Deci poftindu-se a ea Isprăvnicie regulare ca potrivit poruncei ce s'au dat sub No. 1448 se grăbească împlinirea cuveniţei îndestulări, care după încredințare dată de ace Ispr. prin poroncă No. 14848 se mărgineşte în sumă de cinci sute două zeci şease lei şease zeci bani care bani să se deie întru îndestulare jăluitorului fără prelungire. | 

Şef Depart. 
Şef secţiei 

Secţia 1. No. 10194 
1852 Noembrie 20 

indiscifr, 

— 

Noua epitropie a Comunităţei Israelite din Buhuşi s'a constituit astfel: D-l Leon Schwartz preşedinte, ' D-nii Dr. Korner şi lancovici vice preşedinţi, d 1 Isac Coller casier, d. H. |. Bandcl secretar şi d-nii: M. Schvartz, N. Mandel, Bercu Calman, losub Schwartz şi H. Streimer membrii. (Reforma- torul 15 lulie 1929). | După ziarul „Infrăţirea“ III No. 35 din anul 1915) acest tărguşor numera pe atunci 332 familii evreeşti cu 1419 su- fete. După ocupaţii, capii de familie de act se repartizează astfel: 1 medic, 1 farmacist, 2 directori de fabrică, 2 aren- daşi de păduri şi 3 exploatatori de păduri, 5 rabini, 11 func. ţionari de rabini, 4 hahami, un director de şcoală, 5  învă- țători de Hebraică. 6 comercianţi de cereale, 13 de ma- nuiactură 14 de coloniale, 3 de galanterie, 5 de pielărie, 3 de fierărie, 1 librar, 1 negustor de pricopie, 4 agenţi de a- sigurare, | deposit de cherestea, 1 tipografie, 8. brutari, 6 cărciumari, 1 bărbier, 2 expeditori de ouă, 1 expeditor la gară, 1 hotelier, 2 fabricanți de apă gazoasă, 1 sub colector de lozuri, 4 cafengii, 1 depozit de lemne pentru ars, 8 mă.- celari. 11 croitori, 19 căciulari, 4 fierari 1 curelar, 2 tămplari apoi tinichijii, sticlari, cofetari, săpunar, ceasornicar, sacajii boianjii etc. sunt exclusiv numai Evrei. 
Comunitatea de aci posedă o şcoală Israelită Română mixlă în local propriu al Comunităţei. Această clădire cores 

pnde tuturor cerinţelor higienice. Şcoala are 4 clase şi în-



366 Epitropla Comunităţei 
  

  

vățământul primar se predă după programul Statului. E fre- 
quentată de aproape 200 copii de ambele sexe. 

Evreii sunt stabiliţi aci de la înfiinţarea acestui târg, 
sub domnia lui Joan Suțu Voivod. 

lată un act din 1824, care dovedeşte că în acel an se 
aflau numeroși evrei la Buhuşi, de vreme ce s'au gândit 
să'şi cumpere local propriu de sinagogă: 

ZAPIS 
Mai jos iscăliţii preotul Axinte, printre acest zapis, al 

meu ce dau la mâna domnielor sale neguţitorilor jidovii din 
Budeşti. Adevărez spre a fi ştiut că prin bună  tocmeală 
le-am alcătuit şi le-am vândut o casă a mea ce am avut 
pentru s'o facă şcoală cu tocmeală în aceeaşi chip ca să 
aibă Domnilor de acu înainte a stăpăni atât casa precum şi 
livada ce o am lângă casă și cuvine ca un lucru a domnia- 
lor, iar pentru 'pământ rămăne a se învoi cu domnul cuconu 
Theodoraş fiind moşia domniei sale şi s'a îndatorit ami da 
pentru aceasta casă cu livadă şi cuhne 90 lei (adică nouă 
zeci lei). 

Insă darea banilor s'a îndatorii în aceeaşi chip a urma 
adică jumătate acuma Duminică ce vine până n'a apuca â 
intra în sărbătoare şi jumătate ce sunt cusur, îndată după ce 
vor ieşi din sărbătoare, fără a mă prelungi sau a mă șicana 
jar când după tocmeală ce se arată nu vor fi următori cu 
darea banilor la vade, atunci tocmeala să rămăe ca un lucru 
de nimica şi spre mai mare credință am îiscălit însuși, 

| (ss) Erei Axinte 

1824 August 30 

Faţă înaintea mea a dat acest zapis preotul Axinte 
pentru vânzarea binaiei casei arătate şi fiind săvârşite, toc: 
meală prin bună învoială, amânduror părţilor s'a: adeverit şi 
de mine, Aa ă | 

Theodoraş Buhuşi 
1824 August 30 

1) In vechime orăşelul acesta fiind sat s'a numit Budeşti cu totul, 
*) Publicat în ziarul „Infrăţirea* II, 35, 1915. 
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După cum am arătat, evreii dir localitate se ocupă în special cu comerțul şi meseriile de tot felul, care ramure sunt exciusiv în mâinile lor. . 
Sunt vre'o 50-60 de ani losef Tanenţapf a avut aci fa- brica de bere. Chaim Idel a avut aci velnița de rachiu, Zeidil Borştein fabrică de lumănări şi săpun, Burich Katz şi Iosef Haim Idel fabrică de rachiu de drojdie. 
In vechime evrei de aci aveau velniţe şi alte fabrici. Actualmente sun! felurite fabrici aci (vezi vol. II pag. 215 

216, 217 şi 218. Vorbind aci de comerţ voi aminti că în 
timpul primului monopol al tutunului, debitanţii trebueau să 
obție brevetul din partea Ministeriului de Finanţe ori din 
pariea Casieriei Judeţului. 

lată o asemenea cerere : 

Domnule Casier, 
1 Conform dispoziţiunilor noui, anexat cu onoare vă de- 

pun declaruţiunea mea prin care cer a mi se elibera cuve- 
nitul brevet petru ca să pot exercita comerciul de tutun în 
târguşorul Buhuşi și vă rog Dle Cisier, să bine-voiţi a fice 
ca să mi se elibereze cilatul brevet. 

| ” semnat Maru Silberg 
1867 Octombrie 17 

D-sale 
D-lui Casier Jud. Neamț 

Ne-achitându-se debitele la timp onor Prefectura Jude- 
țului intervine la Casieria Judeţului pentru executare. 

lată adresa Prefecturei : 

  

Dosarui No. 3—1867 Casieria Neamţ. Avizarea la clasa pe debitanţii după 
modilicările introduse la 1 Oct, 1867, Posesia mea,
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ROMANIA Piatra 1868 Septembrie 1] 

  

PREFECTURA 
Jud. NEAMŢU 

No. 7678 

  

Domnule Casier, 

Ordonanţă de povrire, model No. 3, formată de Dom- 
nul Agent de urmărire la neurmarea Evreilor Moise Singler 
şi Ițic Helman din comuna Buhuși de a achita debitele de 
tutun pe lunele însemnate în dreptul fie căreia. 

Am onoare de odată cu aceasta a v'o trimite, şi vă 
poftesc, Domnule Casier, ca după ce veţi subscri'o să o îna- 
poiaţi D-lui Agent, spre a o pune în aplicaţie. conform cu 
legea de urmărire. 

Primiţi D-le Casier asig. consid. mele. 

p. Prefectu, Ca/:no | 

p. Director, (indisci/r.) 

_D-sale 
Domnului Casier General Jud. Neamj 

  

XI 

FOCURI 

Focuri în acest orăşel au fost în mai multe rânduri şi 
anume : 

In anul 1863 au ars strada principală (a treia parte din 

1) Adm. Financ, Neamţu. Dosar No, 5 An. 1868, Tutun Mijlocirilor spre e: xecutarea debitanţilor la facerea debitului la care sunt obligaţi. Posesia mea,
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târguşor). Focul s'a luat de la unul Sender al rabinului. In anul 1867 a ars partea stângă (str. Rabinului) arzând am. bele strade, când a ars şi sinagoga. Focul s'a luat de la nişte lucrători care au lucrat şoseaua. o 
În anul 1883 a fost un foc mare, când au ars peste 50 case, dintre care cele mai multe au fost ale evreilor, Focul a luat naştere de la Cristea Armeanul, arzând străzile Piatra, - Roman etc. Pagubele au fost de peste un sfert de milion lei. S'a format un comitet pentru ajutorarea sinistratilor. 
La 24 lulie 1899 a fost un mare incendiu, arzând şi case evreeşti. S'a format un comitet de ajutorare sub preşi- denţia d-lui Adolf Leventer, vice preşed. lțic Solomon. con- trolor Moise Weizer şi casier Şulim Davidshon. 
In 13 April 1927 a fost un foarte mare incendiu, care a întrecut pe toate cele din anii trecuţi. Pagubele au fost de peste 50 milioane dar 85 la sută au fost neasiguraţi. Focul s'a propagat din cauza vântului şi a lipsei de apă. Acest incendiu a mistuit complectamente 3 cartiere din cen- trul oraşului. Tot Buhuşul era în doliu. Ruinele, fumul, şi 

corbii, măresc mai mult tristeţea. 
Nenorociţii plângeau deasupra ruinelor — singura lor 

avere — după muncă de zeci de ani toată lumea plânge 
amar. Buhuşul a rămas pustiu. 

Sinistraţi sunt: Moise Ștain, M. Henţe, Creţu crăşmar, 
E. Petreanu, Frizeria Tinerimei, Z. Ghelberg, Dulberg cismar, 
Haber, M. Herţanu, Elias Marcu, Croitoria Iuster, Faluţ vo- 
iajor, Sura Casap, Budnariu, Natanschn, Filip funcţionar, 
Herman Petreanu, M, Rozner, M. Grunberg, D-na  llovici, 
Şmil. Weinberg, Moise Cojocaru, Michel Aron, o sinagogă, 
M. Michelsohn, F. Davidovici, Leibovici cismar, M. Şmi- 
lovici, |. Marcovici, Sigler cismar, V. Zeidman, Foto Marco- 
vici, Blaj lăcătuş, Aibert croitor, S. Tanenţapf, Inzler, Weis- 
man, Văduva Asterinda, |. Buculei, N- Mezat, Avram Moise 
Birjaru, Cohaltir birjar, lenache birjar, Leizershon  Potcovar, 
Blinder Galantar, etc. Incendiul s'a luat dela casa lui Chanina 
Zeilig Casap. - | a 

Pompierii fabricei de postav precum şi pompierii din 
Bacău şi Piatra au dat foarte mult ajutor pentru localizarea 
incenuiului. Incendiul a fost în str. Bacăului şi a  Bisericei, 

In ziua următoare a incendiului un comitet de ajutorare 
Tom, 1 

A



  
  

sa format din d-nii. Conrad Reiss (directorul fabricei de 
“ postav), Judecător Ştelănescu, Dr. Moruzan, Ratin Roller, 

Primarul Gh. Blaj, Carol Haimsohn, C. Săndescu, Leon 
Schwartz, Av. F. Lupescu, Granach, H. Bandel, Preot Costea, 
Bărsan, Cireş, Poliţai Pantazopol. Acest comitet a împărțit 
sinistraţilor ca prim ajutor suma de 50.000 lei. 

D-l Leon Schwartz preşedintele Comunităţei a distribuit 
gratuit sinistraţilor evrei: mat-zoth, cartofi şi vin, iar d-nii 
Osias Herșcovici şi Ghelberg au adus din partea lojei „Uma- 
nitas“ din Bacău, 20.000 lei şi 2 cufere cu îmbrăcăminte, 
A. C.F, E. secţia Bacău a trimes de asemenea 2 cufere cu 
îmbrăcăminte şi încălțăminte. 

Pretectul judeţului d. Ernest Kirculescu a alocat din 
budgetul Prefecturei suma de 1oo,ono lei. Consiliul de Mi- 
niştri a dat un prim fond de 5oo.0oo şi d-na Clotilda Ge- 
neral Averescu în numele comit. sinistr, a donat pentru re- 
facerea orașului un fond de 2 milioane. Comitetul pentru 
ajutorarea sinistraţilor a lansat un apel în toată ţara 
cu rugămintea ca donatorii să trimeată bani şi obiecte la 
adresa d lui Carol Haimsohn casierul comitetului. | 

Asemenea și Rabinii Mendel Fridman şi David Toer- 
sky din Buhuşi au lansat un apel în ziarele evreeşti din ţară, 
pentru a veni în ajutorul nenorociţilor sinistraţi dia Buhuşi 
şi care a făcut impresie asupra tuturor Evreilor din toată 
România Mare, | d 

Nu trebue uitat câ D-l S. Margulies, directorul fabricei 
de postav dn Buhuşi a donat 25.000 lei tot în folosul si- 
nistraţilor. _ 

Epitropia Comunităţei Israelite din Buhuşi a lansat urmă- 
torul apel pentru a veni în ajutorul incendiaţilor : 

EPITROPIA COMUNITĂȚEI ISRAELITE DIN EUHUȘI 
  
  

FRAȚI EVREI! 
O mare nenorocire a lovit oraşul nostru. 
Dezastrul pricinuit de groaznicul incendiu din ziua de 13 a, c. a lăsat pe drumuri sute de familil. |
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Lipsite de adăpost, îmbrăcăminte şi hrana, aceste familii zac sub cerul liber prin grădini, şi pe drumuri. | Cuprinși de disperare, buimăciţi de groaza sinistrului, aceşti nenorociţi aşteaptă- sprijinul vostru, imploră ajutorul vostru, al acelora pe care Cerul v'a cruțat de acest dezastru, Trebue îngrijit pentru aceşti nenorociţi fără deosebire de religie, adăposturi, rufe, îmbrăcăminte şi întreținere  ziinică până îşi vor reveni în fire, 
Toate acestea reclamă însă însemnate mijloace băneşti. 

Fraţi Evrei! | | 
Pentru a putea strânge un fond de 

AJUTORARE A SINISTRAŢILOR 
de incendiul de eri, adresăm un călduros apel fiecăruia din voi ca să daţi cât mai larg, chiar peste puterile voastre, pentru strângerea acestui fond. 

Comisiuni speciale vor vizita pe fiecare pentru a a- duna obolurile voastre. Dar mai bine ar îi ca nici să nu 2şteptaţi venirea comisiunilor Şi să aduceți singuri obolul vostru la Cancelaria Comunităţii Israelite și aceasta cât mai urgent. 

Evrei, 
Gândiţi-vă că pe când voi citiți aceste rânduri atâtea suflete omeneşti se sbat în foame şi mizerie. | 
Ajutaţi dar cu mâna deschisă, ajutaţi din toată inima cât mai mult şi mai ales cât mai repede. : “ 

Preşedinie, Zeon Schwartz 

Casier, Carol Faimsokhn 
In luna Mai 1929 iarăşi s'a ivit un iucendiu, care în mai puţin de o oră a mistuit 6 clâdiri din centrul ora: șului. Pompele fabricei de acolo împreună cu pompierii târgului au localizat focul. | Sa | 
Focul a isbucnit în 3 direcţii dar prin măsurile luate de autorităţile de acolo au ars numai 6 case. 

Pi
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XII 

in timpul ocupației Rusesti si Nemiești 
. | | p AL ției 99 po 
vă topi. a... î ; = Peri : , 

In timpul ocupaţiunilor Huse de la 1848 ti fură în- 
quartiraţi ta -şi în Piatra Neamţ în toate casele evreeşti 
câte '2—10 într'o casă unde-au comis foarte multe necu- 
viințe, jafuri şi tălhării, fiind adăpostiţi samavolnic, răpind 
hrana. copiilor şi familiei, făcând zilnic scandaluri. Ei stă- ' 
tură aci aproape un an, când fură siliți în luna Iulie 1849 
să plece din cauza Austriacilor, ce veneau în dosul lor, 
luănd cu deasila oghealuri, perne, îmbrăcăminte etc, 

Lă”1853 Austriacii ocupă toată ţara prin “urmare şi 
aci, aceştia avură o purtare mai cuviincioasă, mulţumin- 
du-se numai cu adăpostirea şi hrana, 

Starostii $miel Beir şi Gherşin Israel trebuiau să în- 
grijească de toate'trebuințele armalei de aci. ! 

XIII 

Favoriţii boerilor și favoruri obținute 

Fuvoriţii vechilor boeri de aci fură următorii evrei: 
Moske Mendel la Anica Buhușoie (proprietara târgului). 
Marcu Deir la Greceanu (proprietarul tărgului), Zose/ Cos 
Zișer la Christodor şi Eugenia Alcaz iar Meilich  Leventer 
la Arghiropoi şi Cantacuzino (ultimii proprietari ai târgului). 
Cum până la anul 1870 se putea face îniprufnuturi de la 
Casieria Judeţului. lată asemenea acte. Garanţie şi obligaţie 
al lui Alter sin Herșcu Solomon din 7igul Buhuși: 

Timbru 20 para 

Garanţie 

Pentru banii 1491 (una mie patru sute nouă zeci şi 
unul) lei. eu Alter sin Herşcu Solomon din târgul Buhuşi
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am luat cu împrumutare din Casieria Distr: Neamţu pe timp de un an de zile sub semnată mai jos cu dobândă câte 1 leu 20 douăzeci parale de fiecare suti pe lună ce are a o respunde în două termene adică jumătate la 6 luni şi jumătate la împlinirea anului. Pentru care sub.- scrisul evreeşte de două ori Herşcu Solomon tot din tărgu Buhuşi, proprietar sub No, garantez cu a mea avere miş- cătoare şi nemișcătoare că la caz când n'ar fi următor :a răspunde bani cu a lor dobândă precum se obligă atuncea 
Guvernul se va îndestula de ori.ce averi ce are. mişcă-. 
toare şi nemișcătoare şi spre a fi temeinică am ruga .şi pe onorată Comisie de au adeverit întru ce priveşte ame 
iscălitură. | 

Urmează iscălitura de două ori (evreeşte), 

Alter sin Elerş Solomon 
1861 Noembrie 30 zile, 

Comisia târgului Buhuși 
1) Garanţia de faţă fiind adevărată iscăliturile Evre- 

eşti de două ori a lui Herşcu Solomon şi prin osebită 
suplică ce au făcut cerere se legalizează numai întru cât: 
priveşte adevărată iscălitură. 

Urmează iscălitura, V, Karilescu : (L, $.) 
No. 1322. — 1861 Noemvrie 30. - 

Zimbru Domnesc 
2 |. şi anexat 1 coală 

de 10 |. 

Obligație 

2)Subscrisul Evreeşte de două ori Altăr săn Herşcu So- 
lomon din târgul Bukuși, declar prin aceasta. că din banii 
zecinelilor târgului Buzuși, am luat cu împrumutare. din 

1) Adm, Financ, Neamţu Dosarui No. 1 An, 1861. Păstrarea garanţiilor şi a. 
altor sinete. Posesia mea. , _ i 

--“Adm, de Neamiz No, 1 An. 1861 Dosarul Păstrarea garanţiilor şi altor sinete 
Posesia mea, 
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Casieria districtului Neamtz, suma de 1491 (una mie patru 
suie nouă zeci şi unul) lei cursul pieţei. cu dobândă de 1 
un leu 20 parale de fiecare sută pe lună în folosul ob- 
ştesc, Pe: timp de un an de zile subsemaatul mai Jos pen- 
iru care bani mă îndatoresc ai răspunde la citata vade 
şi dobândă în doi termini adică jumătate la 6 luni şi ju- 

„mătate la împlinirea termenului și spre mai bună sigu- 
ranță arm dat şi chezăşie plăţei pe dumnialui neguțţitoriui 
Herşcu Solomon din acest târg proprietar sub No... , pentru care am rugat şi pe onorată comisia ca să'mi 
adeverirea numai întru ceeace pr:veşte a mea adevărată 
iscălitură de două ori. 

Urmează iscălitura evreiască de 2 ori, 
Comisia târgului Buhuşi prin No. 1321 aceaş zi şi au legalizează şi cu punerea pecetei târgului, | 

  

Leita Cioară din Buhuşi dă garanţie casele sale Pri- măriei din Buhuşi. luând în antrepriză otcupul  târgului.! In anul 1880 Primarele târguşorului Buhuşi certifică. pe a sa respundere ca jidovii Iancu sin Moise, Simon  Iancovici eic. sunt pauperi, neavând existenţa zilnică, lată . copia cer- tificatului : | 
186i Noemvyrie 30 zile . 
ROMANIA 

    i 
PRIMARIA 

COMUNEI BUHUȘI 
Plasa Bistriţa 

Judeciu Neamţu 

No. 226i 
  

Certificat 
N 

Astăzi 27 Octombrie Anul 1880. 
Subsemnatul Primar al Comunei Buhuşi  Certific prin aceasta cu a mea răspundere că persoanele notate mai jos, sânt paupere şi absolut mizere fără săşi poată agonisi decât
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existenţa zilnică şi sânt ajunşi în etate înaintată, precum se certifică îni dreptul lor. | 
Astfel de împrejurare ar pune în imposibilitate de a contribui statului, Judeciului şi comunei. 
Drept care s'a eliberat aceasta, 

Urmează numele şi cauza pauperității lor. 
In termenii motivelor s'a dat aceasta, 
Primar, Const. Nedelcu (L. $.) 

Secretar, indiscifrabil 

  

In luna anuar 1895 Prefectul C, V. Andrieş cu inspec- 
torul general Pencovici fură întămpinaţi la gară de către sfetnicul rabinului Avram Haim Zaref, duşi apoi la curtea 
rabinului unde fură ospătaţi. 

In 14 Octombrie 1921 Ministrul Dr. Lupu viind aci a 
vizitat pe marele rabin. fiind ospătat a discutat cu el felu- 
rite chestiuni, Asemenea a vizitat și pe rabinul Lobel din 
Piatra... 

lerorionahul Gherasim Bisericani vinde lui Meilich zet 
David 2 dughene din tărgu! Buhuşoaie cu 4500 lei, care act. 
este întărit de onor Judecătoria Neamţ .(Tribunalul) sub 
No. 3076 din anul 1850; 

Atare acte sunt foarte multe întărite de onor Tribunal 
Neamţ.. ' 

AlV 

Holera 

In timpul holerei de la 183! evreii de aci fură „SCoşi 
în ocolul vitelor unde au stat în corturi. In anul 1848 iarăşi 
fură scoşi în acelaş cămp, stând asemenea. în corturi. 

In anul 1866 n'au mai fost scoşi la câmp ci lăsaţi în 
casele lor. 'Tot asitel şi în anul 1892 nimenea n'a mai fost 
obijduit, Bolnavii au zăcut fiecare în casa lui. 
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XV 
Supușenia și Evrei sudiți 

In buletinul oficial al Moldovei An. 27 No. 63 din anul 
1859 arată că în lista celor retrași de la supuşenie sunf ji- 

„dovii Moise Knol, Marcu sin Zindel Halperin din: Buhuşi. 
lată şi copia documentelor ministerale, relative la a- 

ceastă afacere: Ă 

PRINCIPATELE UNITE Iaşi 
Moldova şi Valahia | 

MINISTERIUL DE FINANS 
al Moldovei 

Prefecturei de Neamţu 

1 Ministeriul Trebilor Străine prin adresa cu No. 3676 
înconoştiințează că Evreii Moise Knol Marcu şi Zindil Hal- 
pern din târgul Bukușoie, cunoscuţi până acum de supuşi 
străini. după declaraţia ce au făcut pentru retragerea lor de 
la acele protecţii, au înaintat cuvenitele lucrări spre a fi re- 
cunoscuţi în viitor de supuşi locali, cu condiţii că dacă vre- 
unul. din ei ar ave pricini începute în timpul când ei se 
aflau supuşi altei protecţii, să fie datori a să săvărşi prin 
canalul consulatelor respective. 

Drept care se scrie şi acei Prefecturi pentru a regula şi 
a da ştiinţă cu ce întăi poştă ce meserie: sau spiculă  între- 
prind numiții şi la ce clacă se cuvine a se aşeza. | 

Ministru secretar de Stat la Depart. de Finans (indiscif.) 
- Idem iscălitura şefului secţiei 

Secţia I-iu. No. 9053 

Anul 1859 luna lulie 30 zile 
  

1) Adm. Fin, Neamţu. Desființarea supuşiior de la protecția străi ă, Dosarul 
No, 39 Anul 1859 Posesia mea. pi P ţ cina
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PRINCIPATELE UNITE - Iaşi 
Moldova şi Valahia 

  

MINISTERIUL DE FINANS | 
al Moldovei 

Prefecturei de Neamţu 

DLa raportul acei Prefecturi cu No. 13842 privitor. pe 
3 Evrei din tărgul Buhuși acel district ce sunt retraşi: de la 
protecția ce au atărnat, Ministeriul răspunde : că darea lor: 
pentru anul. curent fiind intrată în tacsie, Pref. îi va  reco= 
manda comisiei de răcesiment lucrătoare astăzi spre ai în- 
scrie ca supuşi locali la rânduială cuvenită ca pentru viitor. 

p. Ministru secr. de Stat la Depart. de Finas, (indisci/r,) 

Șeful secţiei, (indiscifr.) 
7 

Secţia | No. 12 664 

An. 1859 luna. Noemb. 5 z. 
  

XVI 

Tragerea la sorţi 

Ca şi în Piatra -şi Neamtz, tinerii cari vroeau a se. însura: 
trebuiau să prezinte certificatul Kahalului, act "de: garanție: 
întărită de comisia tărgului care acte se înaintau: onor ' Pre- 
fecturi. S 

lată copia unuai semenea: act de garanţie : 

Garanţie 
Pentru tănărul Bercu sân Avram Cioară din tărguşoru 

Buhuşu în etate de 24 ani ci vroieşie a se căsătorii şi fiind” 

Adm, Financ, Neamţu Dosarul No. 39 An. 1859 Desființarea supuşiilor de ia 
protecţia 'străină, Posesia. mea,
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„că legea recsutaţii, nu s'au deplinit'o subscriso ca cahal ga- 
rantează ca când se va cere la tragerea sorţilor şi aleşi bun 
atunci se dau faţă. 

Cahal, $mil Berr 

1863 August 9 | | 

Legalizare, 
Garanţia de faţă findu sub adevărata iscălitură a caha- 

lului să adevereşte. | 

„ Supleant, izdiscifrabil 
No. 2933, 1863 August 8 

a XVII 

Din răsboiul Independenței 1877-1878 
Primirea Dorobanţilor și Călăraşilor 

Primindu-se ştirea că Regimentul 15 de Dorobanţi — se 
reîntoarce din campanie în Piatra şi că va trece prin Buhuşi, 
unde va rămăne peste noapte, toată populaţia atât români 
cât şi evrei, se întreceau a le eşi înainte. împinşi de simţul 
măndru, patriotic și naţional, “ 

Aşa dar toată distanţa şoselei de la bariera oraşului 
pănă la o mică dumbravă 2 kilometri depărtare era tesută 
de lume. La Dumbrava se aflau aşteptând Primarul târgului 
d. N. Todiraşcu cu toţi notabili și pe la ora 5 seara (7 Aug. 
1878 sosesc acolo bravii dorobanţi, având în. fruntea lor pe 
D-l Maior Macri, pe d, Căpitani: Vasilescu, Leonte şi pe d.. 
Sub..Locot. Jornescu şi Manolescu. 

Ajungând la locul unde aștepta Primarul şi ceilalţi oră- 
şeni. D-nii Căpitani au comandat înşirarea soldaţilor în linie, şi alunci D 1 Primar adresându-se armatei a ținut un fru- mos diScurs, salutând cu bucurie armala victorioasă, ca in- terpret al locuitorilor fără excepţie de religie, exprimând în numele lor sentimentele de deplină satisfacţie şi bucurie,
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După terminarea discursului toată populaţia striga. cu bu. . curie: Trăiască bravul regiment 15 de dorobanţi. Trăiască M. S. Domnitorul Carol 1, ilustrul şi viteazul ei căpitan. Traiască România, Doamna Flisabeta care prin dragoste a alinat suferinţele fiilor României, Trăiască guvernul. | După aceea armata a pornit în urale în oraş, precedaţi de muzica târgului, unde li se aruncau buchete de flori din: toate părţile, dânduli-se un frumos banchet improvizat, la care s'au ținui discursuri şi toasturi. | ” 
„A doua zi la plecare s'a împărțit armatei: băuturi, tutun tomboane etc. de către orășenii târgu'ui. | 

Orăşenii cu muzica în frunte au condus armata până la bariera spre Piatra, despârţindu-se prin urale de bucurie. Nu mult după plecarea Dorobanţilor, sosi şi escadronul 3 de călăraşi şi fiind seara tărziu şi o ploaie torențială nu a putut avea o primire ca a dorobanţilor, totuși fură duşi cu muzica în oraş, ospătați şi, împărţiţi în quartire. 
A doua zi, la plecare li s'a împărţit vin şi tot astfel precedaţi de muzică şi întovărăşiţi de populaţia  tărgului 

care era entusiasmată şi veselă de acea fericire, i-au condus 
„cu urale de veselie până la bariera Piatra. 

(Ziarul  „Corespondența Provincială V No, 30 din 14 August 1848). | 

  

AVIII | 

Din ale lumei valuri. 

In anul 1863 obştia târgului Buhuşi, Creştinii şi Evreii fac o 
plângere prefectului local contra a 2 funcţionari. ai târgului, 
arătând nedreptăţile ce îndură şi cer îndepărtarea lor din 
funcţie. Cererea este autentificată iscăliturile de comisia târ- 
gului sub No. 463 din 16 Februar 1863 (originalul fiind în 
posesia mea). Pa | A 

Tot în acest an populaţia Evreiască de aci. se plânge 
Prefecturei contra  Perceptorului fiscal ' Vasile Mihăilescu. 
(originalul este în posesia mea). In anul 1880 o parte din 
obştea Evreiască a târgului Buhuși, -se plâng Preşed. comi- .. - 

+
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siunei de recensământ al Jud. Neamţ, contra abuzurilor din 
partea comisiunei Comunale, ce a fost instituită pentru  fa- 
cerea unui nou recensământ de dări pe periodul 1881 şi 
1886 (originalul este în posesia mea). | 

In anul 1883 Agentul fiscal Sitere V. îi bătea pe con- 
tribuabili jidovi şi creştini care nu plăteau dările (Fraterni- 
tatea V No. 10) | , 

In anul 1892 Bărbierul Lazăr, intfectându-se la o  ope- 
rație lena-he Cantemir şi alţii l'au ajutorat plecând la Bu- 
cureşti unde' fu tămăduit şi salvat de la moarte. | Ia anul 1896 Nattule Veisberg de aci face plângerea 

„ Ministeriului de Interne contra Kahalilor Ad. Leventer şi Sulim Davidsohn. care vor să mărească gabela pentru înfiin- jarea şcoalei, dar prin raporturile Prefecturei nu i s'a ;dat 
nici o“ importanță originalul este în posesia mea. 

Tot în anul 1896 casapii din Buhnşi se plâng Primas rului pentru obijduirile ce sufăr din partea medicului _vete- rinar (originalui este în posesia mea] 
In anul 1897 cu ocazia aflărei d-lor Silberhertz preşe- dintele secţiei „Drepturile“ şi al d-lui Segali membru în co- mitetul central, ţiind întrunire publică cu scop de a înființa şi aci secţia: „Drepturile“ (10. lulie) au fost opriţi de Pri- 

marul târgului, dar în urmă dete voie a se ține întrunire 
sub preşedenția d-lui Rciss (Ziar” Enianciparea No. 3 şi 5). In anul 1864 o bandă. de: aşa zişi voluntiri în cap cu loan Arişte ameninţară cu moarte'pe' Evrei de aci. Comunitatea 
având aci un „Eref“ (şanţ împrejurul târguşorului, spre a putea purta şi Sâmbăta; după prescripţiile religioase ; acest şanţ fu ruinat de locuitori, din cauză că sfânta icoană n'a voit a trece peste acest şanţ, deci afacerea veni înaintea 
onor Tribunal, unde Evreii perdură procesul. De atunci fu desființat:- (1881); | i 

In anul 1925-d:] A. C, Cuza ca să-şi încheie turneul în 
jud. Neamţ, veni aci; lansându-se manifeste contra evreilor. Apbi ţinu :întriinire în curtea bisericei la care ocazie preotul —. Costea a sfinţit drapelul, îndemnând asistența să ţie linişte și ordine. Totul a decurs în linişte. . o 

Tot' în acel an studenţii evrei diri județul Neamţ au dat „în Buhuşi un festival artistic—literar şi conform măsurilor luat“'de “autorităţi totul s'a petrecut în perfectă linişte,
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Din anul 1926 se repetară aci aceleaş lucruri din para tea d-lui A. C, Cuza. De astă dată şi în întregul judeţ, prin 
întruniri, manifeste etc. | a 

2 In Noembrie acelaș an începe greva lucrătorilor de la 
fabrica de postav unde sunt amestecați Cuzişti îndemnători 
şi care grevă a durat peste 3 săptămâni. Cuziştii îndemnau 
pe lucrători să ceară guvernului ca să rechiziționeze fabrica 
şi să fie condusă de un colonel pensionar. S'a şi ales o co- 
misiune de arbițraj, care “a fost respinsă de inspectoratul 
Muncei din Bacău fiind ilegală. In fine după îndemnul 
d-lor prefect Kirculescu,. al autorităţilor locale precum şi a 
onor preot D. Costea greva a încetat, lucrătorii începând 
lucrul în linişte, N o 

__Trebue de relevat că în acest timp de grevă, munci- 
lorii făbricei au înfiinţat societatea numită . „»Obştea Vlad 
Ţepeş“ a muncitorilor creştini de la fabrica de postav din 
Buhuşi. 
dn anul 1927 vânzătorii ziarului antisemit „Arma“. 

strigau în gura mare cam astfel: Cetiţi ziarul „Arma“ contra 
hoţilor şi bandiţilor de jidani, contra răpănoşilor de jidani, 
nu cumpăraţi la hoţii, la criminalii de jidani. Toate acestea 
în fața“prăvăliilor evreeşti. Apoi aceştia se apropiau de 
evrei, începând să strige în gura mare: Ce ţi-am făcut de 
mă loveşti măi jidane? Scandalul este mare și de nesuferit. 
„De aiffel Evrei din localitate trăesc în cea mai bună 

armonie cu conlocuitorii lor Creştini cu care convieţuesc 
frățeşte. | ” 

XIX 

Pairiotice 

din anul 1893: Alter Kârner proprietarul fabricei de. 
spirt din Racova a oferit 1000 Kgr. făină de porumb şi 100 
litruri spirt a 40 grade ce ar necesita persoanelor supuse 
desinfectărei la punctul Buhuși, cari sunt lipsite de mijloace 

1) Egalitatea An. XXXVII No. 19 din 7 Mai 1926, 
2) Reformatorul VIil No. 407 şi 409 April 1926. 
3) Curierul israelit An, XX No. 10 Aug, 1927, : 
4) Egalitatea 1V No. 34 Anul 1893. , 
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şi câte 6 cenţilitri spirt pentru fiecare soldat, ori cât va fi numărul lor şi pe tot timpul cât va dura desinfectarea din 
cauza boalelor ce dominau atunci. 

D In anul 1916 la sinagoga mare din localitate s'a ținut în ziua de 21 Februar un impunător requem pentru odihna sufletului mult regretatei Regine Elisabeta, în pre- Zenţa întregei populaţiuni evreeşti. : ” 
Requemul a fost celebrat de oficiantul Michsl Reicher, după care d. S. Cerbeanu directorul școalei Israelito-Română a ţinut o documentată cuvântare, arătând marele calităţi, munca fără preget şi pe tărămul literaturei şi al filantropiei, Arată că slăvirea oamenilor mari cu asemenea însuşiri li-e recomandat evreilor de însuşi prescripțiunile religiei mosaice şi cilează următoarea maximă: „Toţi iubitorii de oameni ai lumii, fără deosebire de credință, au parte la viaţa veşnică“, 
%In anul 1915 Comunitatea Evreească şi secțiunea lo- cală a „Uniunei“ au organizat cu concursul corpului didactic „al şcoalei Israelito-Română o festivitate a zilei de 10 Mai la care serbare au luăt parte între alţii d-nii: S$. Ştefănescu judecător, Gh. Istrate Primar şi Consilierii  comunali. S'a 

deschis în sinagoga cea mare un requem, pentru odihha su: fletului, mult regretatului Rege Carol 1. 
xequemul era oficiat de câtre cantorul Michel Reicher 

după care cantorul Iancu Bărlădeanu a celebrat apoi cu corul d-sale, un oficiu divin pentru creşterea şi huna faimă a țărei şi a celor cari o cărmuesc. . | 
Corul şcoalei Israelito-române condusă de d. institutor 

loina D. Filip a cântat imnul Regal. D-l S, Cerbeanu direc- torul şcoalei ţinu o documentată cuvântare ocazională în care a trecut în revistă momentele mari din istoria țărei. 
A încheiat apoi vorbind de simțimântul durabil de dra- goste către ţară al evreilor români. 
In anul 1926 desvelihdu-se monumentul ridicat în amin- 

tirea eroilor, Prefectul judeţului Ernest Kirculescu a lansat următoarea învitare 3: | 

  

1) Infrăţirea IV No. 9 Anul 1616. 
Z) Infrăţirea Ii No. 21 Anul 1915. 

3) Retormatorul din 5 Februar 1923,
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Cetăţeni, 
. 

' . 

In ziua de 20 Iunie, a. c. ora 10 a. m. are loc în ora- șul Buhuşi desvelirea monumentului ridicat în amintirea e- roilur căzuţi pe câmpul de lupiă în războiul pentru  între- girea neamului. | 
La această înălțătoare serbare comitetul de organizare 

din Buhuşi a învitat toate autorităţile, armata, şcolile şi pe cetăţenii oraşului Piatra. 
. Este de datoria fiecărui român de a nu lipsi de la a- ceasiă sărbătoare naţională care va fi un prilej de reculegere sufletească şi un prinos de pioasă amintire pentru acei cari cu jertfa vieţei lor ne-au dăruit România Mare. 

Pentru ca la această serbare să poată lua parte cât mai mulți învitaţi. s'a urganizat plecarea unui tren special din gara Piatra N. Duminică 20 lunie a. c. ora 8.30a. m. şi care se va reîntoarce din Buhuşi la ora 3 p.m. 

Prefectul Jud. Neamţ 

„Ernest Kirculescu E 

  

In anul 1923 d. Leon şi Luţă Schwartz au dat 30 m. | lemne tăiate şi transportate pe a lor cheltueală la domiciliul nevoiaşilor fără distincţie de religie. 
In sinagoga marelui rabin Fricdman au avut loc ser: vicii religioase pentru ploae. Acest fel de servicii s'au făcut 

la asemenea ocaziuni şi altele. 

  

- Felurite 

  

Arestarea dela Cercul „Prietenii Culturei« 
D-l Poliţai Victor Pantazopol bazat pe un denunţ făcut 

de 2 incrători dela fabrica de postav a făcut în ziua de 31 
Mai o descindere la sediul cercului „Prietenii Culturei“ de 
unde a ridicat toată archiva şi mobilierul cercului. Poliţia a 
făcut apoi o perchezitie şi la preşedintele cercului unde sa
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găsit o bibliotecă cu cărţi romăneşti toate legate. S'au mai 
găsit căte-va ziare „Viaţa Muncitoare“ şi corespondența de 
la acest ziar cu privire la conturi. ” 

| In bâza celor găsite s'a arestat întregul comitet şi încă 
5 persoane cari au luat parte la discuţie contra- 
dictorie ce a avut loc zilele trecute. In legătură cu aceste 
arestări s'au făcut o serie de descinderi pe la tasele sus nu- 
miţilor, 

Până în momentul de faţă sunt arestaţi 16 tineri cari 
vor îi trimişi inspectoratului de 'siguranţă din laşi. Rezulta- 
tul cercetărilor nu se cnnosc. 

Ziua Eroilor la Buhuși 

  

Eri s'a serbat cu o deosebită pompă serbarea zilei e- 
roilor morţi pentru patrie. - 

De dimineaţă toate şcolile au sosit în faţa Primăriei 
de unde în corpore au pornit în spre biserică. Aci pă- 
rintele Dumitru Costea a oficiat un serviciu religios. Răs- 

„_punsurile au fost date de corul şcoalei condus de D- 
Clement Podoleanu, | 

S'a format apoi un imposant cortegiu care a parcurs 
străzile Bisericei, Piatra şi Bacău până la monumentul e- 
roilor unde în plânsetele văduvelor, copiilor șia părinţilor 
s'a făcul pomenirea a celor 58 de eroi morţi pentru patrie. 
După terminarea serviciului religios Părintele Costea a 
ținut o frumoasă cuvântare arătând importanța zilei de azi. 
In acelaş senz a vorbit D-l Gh. Blaj şi Neculai Nedelcu 
singurul veteran rămas în viaţă din răsboiul din 1877. 

A urmat apoi un praznic iar corul şcoalei primare 
a intonat diferite cântece. Au asistat toate autoriţăţiie, 

Din Reformatorul No. 444 6 Iunie 1927, 

  

Orăşelului și Comunităței Israelite Buhuși 
Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. Să lumineze 

Domnul faţa. sa peste tine şi să te miluiască. Să-şi întoarcă Domnul ata, șa. spre tine şi să-ți deie ţie pace. AMIN !/ 
IOSEF KAUFMAN



      

JOSEF KAUFMAN 
CRONICARUL EVREILOR DIN ROMANIA 

— PIATRA-MEAMȚ — 

CRONICA 
COMUNITAȚEI ISRAELITE 

| Targuşorul Bozieni 
Tom. Ii 

Țo |  



ASCULTĂ ISRAEL | 
Domnul DUMNEZEUL Nostru 

Domnul unul este 
Ajutorul meu e dela Domnul, Ziditorul 

Cerului şi al pământului. Lâudat fie numele 
glorioasei sale impărăţii în vecii vecilor, 

“Amin 4 

  

  

 



intemeierea și istoricul tărguşorului 
Bozieni .. 

Cu toate că acest orășel aparţine iarăşi judeţului , 
Roman totuşi după cum am promis în prefața primului. : 
volum şi având tot rraterizlul istoric relutiv la acest o- 
răşel fac deci monografia lui după promisiune... 

Țârgușorul Bozieni este situat în parte din ceniru, pe 
ambele lături a drumului judeţian Piatra-Roman la extre- 
mitatea răsăriteană a județului Neamţ de 26 kilometri 
depărtare de Piatra şi 19 kilometri depărtare de Roman. 
Târguşorul are o populaţie de 700 'sufleie între care ' 350 
evrei, care se ocupă cu meserii de tot felul. : 

Bozienii ca sai datează din vechime, așa. Uricarul Th. 
Codrescu Vol, 16, pag. 3—Leat 6954 (1446) zice că: Ştefan” 
Vodă dărueşte siujei sale. Dragomir (ol6l) satul Bozieni ce! ! 
«ste deasupra Albâi etc. mi 

- Tărguşorul Bozieni a fost înființat de bogâtaşul: Lapi 
Balș pe la anul 1927. Nemuritorul Or. Efias “ Schwarzfel 
zice în volumul său: „Din /storia Evreilor din Moldovă" - * 
Bucureşti anul 1914 pag. 65 zice.că în anul 1838 găsi” 
in această localitate 20 familii evreeşti, așezate :ce'e drept -" 
de curând toate. fiind scutite de bir, O. ot 

Acest proprietar Lupu Balş, dete evreilor loc de case 
şi dughene precum şi loc pentru sinagogă și casa dăscă- 
leuscă, loc pentru feredeu și loc pentru ţintirim. A 

In anul 1846 acest proprielar a făcut cu propria sa 
cheltueală 18 case cu dughene pe care le dete cu plata 
de bezmen la următorii evrei : Alter Băcal, Ezra Najtule,
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Strul Bandel, Leibiş Biber, FHerş Leib Catz, Leizer Ciubotar, 
Lupu FHorovitz, Avram Marru W/aizer. Herş Leib Budeşter, 
David Boziener, Meier Morener, Haim Gros, Somşen Ea. 
ham etc. Aceștia deteră adevărata întemeiere a tărguşo- 
rului, care creşte în fiecare an. o 
„Actualii evrei din localitate, urmașii celor  poineniţi, 

sunt proprietarii caselor părinteşti, cu toate că este comună 
rurală ; fiind rămaşi din vechirae proprietari imobiliari. 
Proprietarii moşiei şi acestui tărguşor au fost al familiei 
Balş din laşi, a generalului loan Ghica (1873) care au 
fcut mult bine Evreilor din localitate. 

In istoria Moldovei de potelnicul Manolachi Drăghici 
laşi 1875 Tom. Il p 63 povesteşte că în anul 1799 Vodă 
Const. Ipsilante a dăruit o moşie în Basarabia, lui Tufeci 
Başa Gheorghe peutru că a ucis pe fralele său în satul 
Bozieni fiind hoţ de codru şi la drumul mare. 

  

Întemeie fea şi istoricul târguşorulii Bozieni 
  

i H 

Comunitatea 

Mică, Comunitatea nici odată nu era organizată, ci 
din contra da foarte multe ori desbinată, totuși există de 
mult precum şi acuma există un comilet ales de mica 
obşte, care se, otupă cu administrarea c.lor căteva insti. lvțiuni ce jos-dă și anume: sinagoga, - feredeul. școala. 
Talmud-thora, caritatea şi cimitirul ; în g-ijind şi de sărasii tărguşorului 

Penlru acest scop întocnies : întotdezuna o mică texă. 
asupra cărnei și păsărilor, din al cărui venit întrelin cele 
amintile şi plătesc remuneratul hahumi!or, care servesc în acelaş țimp şi de rabini. Totuşi au fost ca rabini: Rib 
Nafltule, Rib Froim Fişel Friş şi Moise Ițic Friş (fiul). 

HI 

Sinagoga 

Sinagogga Comunităţei înființată la înieineierea târ- gului 1827 ori 1838 a fost prefăcută în anu] 1878.



Sinagoga . 389 i 
    

  

  

___Pe lângă aceasta s'a mai înto-mit o altă casă de ru- găciune, din causa desbinârei ce există în sânul  obşlei evrel' ști 

IV 

Talmud-thora 

_ ialmud thora există de asemenea de pe la anul 1838 şi este frequentată şi de copiii săraci, iar pentru copiii sunt căteva școli confesionale. 

V 

Feredeul 
Feredeul există de la intemeierea târgușorului. El fa 

prefăcut în anul 1889. | 

VI 

Cimitirul 
Cimitirul a fost înființat în anul 1880, până la care 

dală decedaţii erau duși la Piatra ori la Roman. 
Leiba Ifrim a înfiinţat cimitirul. - 

_— VII | 

Mues-Chiten și lemne pentru săraci 
Pentru Mues chiten şi lemne pentru săraci se colec- 

lează la cei căsătoriţi, dând ajutoare celor lipsiţi de -mi 
jloace. | 

VIII 

Comerţul (îndeletnicirile) 
Ramura de căpetenie al evreilor localnici este comer- 

țui și industria manuală. Asemenea fac aci un întins co- 
merj şi de grâne şi vite. Piteriile, căsăpiile, morile etc. 
sunt ale evreiler. 
„Fabrica de rachiu de drojdie este a unui evreu. 

Evreicele se ocupă cu țesutul pânzei: de cănepă şi 
bumbac şi boitul lânurilor. Evreii de aci se ocupă foarte
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„mult cv stupi de albine, fubricând ceară, miere şi meit etc. 
„Asemenea se ocup cu cumpărarea și transporiarea fruc- 
telor, din grădinele cele mari ce sunt pe aici. 

Comerţul cu grâne este prima lor ocupație. Unii din 
ei arendcază lerenuri de îl cultivă şi prin ţăranii din 
apropriere. ln revista „Asahi“ An. III 1882 arată că ha- 

„ nel cel mare «ste zl unui evreu. Tărguşorul zre 10 bă- 
„Fănii, 4 lipcani, 7 cărciume (p, 1055). Căsăpia este a pro 

prietăiei şi arcndată evreilor In acel an (1882) s'au tăial 
993 vaci, 39 boi, 33 oi, 170 miei (pag 1055) Piteria apar: 
ține proprielăţei și ţinută de evrei. 3 croitori bărbăteşti, 
2 croitori de damă, 2 cismari: Cutiugari şi hiriari tot 
evrei, 

; Vorbind aci de îndeletnicirile evreilor, mă simt dae 
lor să arăt că evreii de aci se ocupau şi în timpul primu= 
lui monopol cu tutun. 

In anul 1867 Leiba Frim de aci cere a i se elibera: 
un alt brevet. lată cererea: ” 

"Domnule Casier, 
Anexal am onoare a vă prezenta declaraţia mea 

“prin care cer a mi se elibera un alt brevet în locul ane- 
xntului aici cu No_1473 per:tru exercitarea comerțului de 
tutun în comunt Bozieni pl. M'jloc, acest judeţ, şi vă rog 
să bine-voiţi a face ca să mi se elibereze prin mijlocirile 

„ce aveţi?. 

1867 Oct, 18 | Leiba Frim 

No, 2 

„D-sale 

  

1 1) Atari cereri sunt multe individuale şi in corpore din oraşe: şi sate ale avreilor, 

i 2) Casieria Neamtz. 1867 No. 3 Dosaru! Avizarea la cl după modilica- țiunile introduse la 1 Oct. 18v7. Pusesia mea. Sa Cupă
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__In anul 1868 Primarele de aci câtre Casierul judeţu- 
lui cere a se îndatora pe Leib: Frim a se face debitul la 
Regie pe lunile Noembrie şi Decembrie 1867. lată actul ; 

- 

ROMANIA 868 Iunie 18 zile 
cr 

  

PRIMARIA 
COMUNEI BOZIENI 

No. 659 

  

"Domnule; Casier, 

La nota Dv. No. 115 relativă a se îndalori pe tailis- 
tul Leiba Frim, aşi face d. bitul la Regie pe lunile Noemb. 
şi Decemb. 867 precum şi de lan., Febr., Martie, April şi 
"Mai a, c 868. am onoare a vă supune cunoştiinței că nu- 
mitul detail:st şi s'au făcut debiiul pe 5 luni în 'capilala 
laşi pentru care posedă factura sub No. 165. Jar cât pri- 
veşte pentru două luni ce nn le are făcule i sau pus 
aspre execuţii de a le face şi pe acele, Despre care în 
iespect vă referez spre regulă. 

Subscris Primarul (indiscifr.) 

D-sale 
D-lui Casier General ai Disir. Neamţu. 

Tot în acest an sub prefectul câtre Casieria judetului 

arată că de 3 luni n'a făcut debitul de tutun, tot acel 

Leiba Frim. lată actul: 

1) Adm. Financ. Neamţ. Dosar No, 5 An, 1868 Tutun Mijlocirilor spre exe- 

cutarea debitanților la facerea debitului, la cari sunt obligaţi Posesia mea.
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Ro m an ia a „1668 Decembrie 30. SUB -PREFECTURA a 
PL. MIJLOC 

—— 

No, 3770 : 

"Domnule Casier, 
Vâzându-se că debitantul Leiba Frim din tărguşoiul Bozieni, comuna cu a eiaşi numire, n'a făcut -debitul de tulun pentru trei luni de zile până la finele anu- lui nici chiar după învitaţiile ce i s'au făcut. s'a găsit mai înainte de a se primi cererea Dv. cum se prescrie la ait. 40 din regui. legei, a se aplica art. 39 numai în ce pri: vește închiderea prăvăliei, remăind a se execula în totul de câtra Dv. sau după o autorizaţie din partea Dv, şi art. 40, 41, 42. pentru'care vă Și rog a lua cuvenitele dispo- ziţiuni, | Sa | 
Primiţi D-le :Casier încredințarea consid. mele, 
iu „semnat. sub-Prefect, Apostoleanu 

Dsae . 
D-lui Casier Jud. Heamţu. 

  

IX 

Societăţi 

S »cietăţi: n'au prea existat aci. In anul 1899 dominând desb'nare în comunitate și venind profesorul lonaş Scha- - ier fondă soc. sionistă secția „Sam. Pinkes*, compusă din 45 membri, sub preşed. d-lui Simon Schmarak, In Martie 1903 s'a fondat soc. Damelor, prin inițiativa d-nei S. Litner. Scopul societăţei erâ să mărite fete sărace şi a se ajuta lehuzele sărace. 

  

1) Adm. Financ. Neamţu, Dosar No. 5 An, 1868 Tutun, Dosarul Mijlocirilor spre executarea debitanţilor la facerea debituiui la care sunt obligaţi. Posesia mea,
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In anul 1914 a fost aci secţia Uniunea Evreilor Pămân- ieni sub preşed. lui Moritz Fischer, Meir I.andman şi Froim Herşcovici (vice preşed.), Mendel Bandel casier, Sami Bandel secretar, Manea Ifrim controlor, iar membrii Strul Ţerner, 
Moise Leibu, Bercu Bandel, Rubin L. Ifrim şi Leizer  Catz. 
- X 

Contribuţii 
Toată lumea pământeană plătea toate felurile de coa- 

lribuţii afară de supușii străini cari nu plăteau multe din ele, 
Aşa unul Hair "rau de aci face asemenea reclamajţiuni — şi 
cere sculire. lată cererea câtre consulat : 

Onorabilei C. C. Aghenţie şi Grl. Consulat! 

Haim Trau locuitor din Bozieni Distr. Piatra 

Suplică 

Precum din registrul pașapoartelor se vede, că subsem- 
nat.l am depus paşaporiul meu cu data Constantinopol în 
7 laiuarie 856 No. 583 la aceasta onorabilă Aghenţie, spre 
reînoirea acestuia. Generalmente se ştie că din partea auto- 
rităţei locale s'au introdus între alte dări şi a:ea personală, ; 
personală zic de care supușii Austrieceşti sunt scutiţi. 

„ Fiindcă nu cunosc legile. apoi până în prezent, am tot 
plătit citata dare la sub prefectura din Bozieni. dar acum 
informându-mă bine că supuşi străini în adevăr sunt scutiţi 
de a plăti o daie ca acea personală, apoi socot de cuviință 

“a mă adresa onorabiii mele protecţii, rugând'o să  bine- 
voiască a interveni locului comp. ca să mă sculească de 
acum înainte de plata unei aşa dări, iar banii cari i-am dat 
până acum să se ţie în socoteala dărei patentală ce am a 
plăti pentru viitor. 

Urmează iscălitura în evreeşte. 

1864 Februarie 4115 Iaşi.
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„Tată şi nota consulatului tot în această chestiune : 

No. 1630. Dos, 2771. . | laşi în 3 Martie 1864 

Notă 
Cu împărtăşirea suplicei supusului c. r. Flaim 7rau  lo- 

cui'or la Bozieni în acel district. Agentia şi Consulatul Ge- 
neral cu onoare pofteşte pe onorata Prefe.tură ca să bine- 
voiaccă a lua în cons'deraţie cele expuse în ea şi a înainta 
cuvenita lucrare sp'e szut'rea sa de contribuţia personală, 
precum de aşi şterge din listele pământenilor. 

Consul C. R. (indiscifr ) 

Onor. Prefecturei a District. Neam| 
Piatra 

Acuma când un contribuabil se strămută în alt oraș 
sau sat, era urmărit de fisc. lată o asemenea urmărire: 

DEPARTAMENTUL FINANSELOR 

"Rm, Ținut. Neamţu 
Isnravnicia de Tecuci prin raportul No. 6620 încunoş- 

tiințează că din No. jidovilor cunoscuţi după catagrafia la 
târguşorul Co'onești, a căror dări nefiind cuprinse în  taxie 
sau siguripsit prin chezăşie dată unul pentru altul; Jidovul 
Herșcu ot Lazăr s'ar găsi strămulat în tărguşorul Bozieni 
acel ţinut. asupra căreia figurează remăşiţe întreaga dare de 
la începutul prestaţiei următoare. 

Se scrie acei Isprăvnicii ca să cerceteze şi aflând pe nu- 
mitul în acel târg de îndată cu convoi să se trimeată la 
zisa Ispravnicie ecsofiisind 'rămăşiţa va asigura pe viitor şi 
plata dării sale până la sfârşitul Eptastiei următoare iar de 
rezultatul va raporta. 

Isc. Şe:. Depart, 
Isc. Şef. secţie. 

Secţia 1. No. 6619 1854 Noemvrie 25 zile. 

| indiscifr. 

1) Adm, Pinanc, Neamţ Dosarul Tacsiei No, | Anul 1854,
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Felurite 

“Subchirurgul Sam. Margulies a fost numit prin decretul 
Ministeriului de In'erne. agent sanitar la circumscripţia Bozieni 
(Egalitatea VI No. 19 An. 1895), 

la unul 1867 Evreu! lancu Pitar din Bozieni fiindcă a 
fst antreprenor de pâine pentru arestul subprefecturei, şi 
liind plătit, subvrefectul intervine la Pretect spre a fia hiat, 

lată adresa : 

România 1967 lunie 12 

  

SUB-PR: CRECTURA 

Arondismentului Mijlociu 
No. 1661 

Domnule Prefectu, 
Motivat de noua plângere ce am primit dela Evreul 

lancu Pitar din târguşorul Bozieni, în privința unor bani ce 
ar aveu a lua penlru păinea ce a distribuit asistenţilor a- 
flaţi la Subprefectură în anul 1866 luna Aprilie, şi pentru 
care conservă  chitanţiile Adjutoriului  Sub-prefeclurii: de 
atunci Domnul Panaite Anghil. 

Am onoare a vă ruga să bine-voiţi a dispoza rezulia- 
rea raporturilor No. 2301-3582 din 866 şi 867 din acest 
corentu. Căci numai astfel sa va putea pune capăt stăruin- 
țelor ce ne conltenit numitul evreu întreprinde la Sub-pre- 
fectură. - 

Binevoiţi vă rog Domnule Prefectu a primi încredințarea 
prea osebitei mele consideraţii. 

Sub-Prefect, indiscifr. Adjutor, indiscifr. 

Domniei-Sale 
D-lui Prefect al Judeţului Neam].
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Patentarii Jidovivi din Bozieni 
Lista palentarilor Moldoveni şi Jidovi. da pe târguşorul 

Bozieni 1859 lancu sin Herşcu, Strul sin Haim Schwartz, 
Strul Bandel, Fişel Band=!, Alter sin Moise Buium, Şmii sin 
Simon stoler, Iancu Bandel, Haim sin lan u Caldarar. Moise 
Dascal. Moise Leib croitor (Psait), Avram Stoler, Uren Sto- ler. Alter croitor (Leiblitz), Avram sin Samuil, Frim 'Tal- 
palar, Lie sin Iancu, Strui erner, Aizic „croitor, Zumer 
Haham. Leizer sin Leiba. Bercu Biber, David sin Izb*, 
Marcu Dascal, Soiomon Croitor sau Șulim, David Leiba sin Avram, Haim sin Herșcu, Hascal sin Moise Nusim, Ezra sin Naftu'e, Leizer Ciubotar, Calman sin la:cu, Avram  Botoşi- 
neanu, Avram Leiba, Zisu lueibe!, Faibiş Fereduar, Marcu 
Caldarar, lancu a Babei. 28 Patentari pământeni şi 4 supuşi „Total 32 evr=i patentari. 

No. 1086 Anul 1859. (Dosarul şi actul este în posesia mea). | 
In anii 1848 şi 1853 atât ruşii cât şi nemţii au staţio. nat aci în quartir la evrei. aducându-le multe rele, prin prădăciunile ce făceau tărgoveţilor. 

Focuri au fost aci în două rânduri adică la 1864 şi apoi la 1879, cauzând multe pagube şi evreilor de aci. | 

XII 

Din ale lumei valuri 

In anul 1881 cu ocaziunea aplicărei legei Licenţilor şi evrei din Bozieni au avut de furcă, dupa cum se va vedea din următoarele acte : 

“Domnule Ministru, 
Subsemnaţii comercianţi doimiciliaţi în lărguşorul Co» munci Dozieni plasa mijloc judeţul Neamţ, Având licenţă pe numele nostru, pentru a exercita vindere de băuturi spir- Oasă şi fiind că pe o parte aţi binevoit a ordona închiderea
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stabilimentelor ca -neavănd dreplul a exercita asemine misiune jar pe de alta spre ami consuma băuturile ce mi-ar fi mai rămas, aţi bine voit a da un nou “ordin, prin care ne dați dreptul a mai exerciia asemene misiune până la 31 De- cembrie inclusiv, şi fiindcă expirara temerei din svon public că onorab. guvern, ni-ar confisca băuturile noastre ca frau- dulos introduse şi vândute de noi. nea făcut a declara la închiderea cărciumelor că nu avem băuturi din care causă nu ne putem şi noi bucura de al II-lea, ordin al. D-voastră, 
şi fiindcă este aproape de înţeles că nimeni din noi nu s'ar 
vărsa pungile pentru a plăti licenţa dacă în realitae nu . am 
avea fiecare băuturi de tot soiul. i 

De aceea vă rugăm cu cele mai profunde şi  devotate 
respecte bine-voţi a ne da şi nouă voie pentru a exercita 
menţionata misiune spre a ne consuma băuturile cele mai 
avem. 

Bine voiţi vă rugăm d-le Ministru a primi profundele 
noastre respecte, | ' 

Iancu Gebăr, L. lancu; Haim Bandel, 
| Nusân Frim, Esra Naftule 

1881: Oct. în 10/22 zile 

D-niei sale 

D-lui Ministru de interne. 
15 Oct. 

Se r+ eomandă în original D:lui Sub-prefect al 
plăşei Mijlocul, care-va cerceta în persvană 
casul şi adeverindu se va face a se  execula 
ordinul circular al D-lui Ministru de finanţe | 
No. 31914 comunicat cu No. 12148. 

p. prefect, indiscifr. 

1887 Octombrie 75 

D-le Prefect, 
Subseminaţii Comercianţi şi declaraţi cu licenţă pe nu-
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mele nostru în comnna Bozieni suntem confiscați de băutu- 
rile ce le avem de d nii 'Agenţi fiscali în baza ordinului 
Ministerial, dar vedem că în prezent la mai mulţi comer- 
cianţi de categoria noastră li s'a dat libertate a-şi desface 
băuturile în oricare termine. 

Venim cu respect D-le Prefect a vă ruga să binevoiţi 
a dispoza de a ne lăsa şi pe noi a ne desface băutura în 
termenul ce veţi fixa, supunându-ne în totul legilor în vigoare. 

Bine-voiti vă rugăm D !e Prefect, a primi respectele ce 
vi le purtăm. ' 

Leiba sin Iancu, Nusăn Frim. Faim Bandel, 

Iosub Gulman, Ida Leiba Biber, lda Leiba crismar 

sale 
D-lui Prefect al Județului Neamț. 

România 4 Noembrie 1881 
SUB-PREFECTUL 

Plăşei Mijlocu 
jud. Neamţ 

No. 3905. 1881 Noembrie 

Se va pune cazul în deliberarea consiliu= 
lui comunal. | 

| Iscălit. indiscifr. 

D-le Prefect, 
La ordiuul Dv. No. 13010 am onoare a vă refera că 

după încredințarea dată de Domnul Primar al comunei Bo 
zieni prin raportul No. 1502 arată că deşi jidovul Iancu 
Ghelberg posedă licenţa No. pentiu st«bilimentul sâu 
care nau prcsentat spre a sc înainta la destinaţiune şi laxa 
pe trimestrul de Octombrie n'au achitat la binroui percenției, 
fiind că s'au dat la scădere din timpul  închiderei stabili: 
mentului, | |
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Bine voii vă rog D-le Prefect a primi asigurarea prea osebitei mele consideraţii. 

Sub-prefect, indiscifr. 

Domniei-sale 
Domnului Prefect al Județului Neamţ. 

România | - 4 , 

SUB-PREFECTUL Noembrie 1881 

Plăşei Mijlocu 

Jud. Neamţ 
No, 3903, 1881 Noembrie 3 

  

Se va pune în vederea D lui Sub-prefect 
de mijloc ca cazul trebue supus aprecierei con- 
siliului comunei Bozieni. 

Iscălit. indiscifr. 

Domnule Prefect, 
In urma ordinului Dv. sub No. 13011 cercetând tângu- 

irea evreilor din Târguşorul Bazieni relstivă la oprirea lor 
de a mai exersa spiru'a de băuturi spirtoase, am constatat 
urmăloarele : 

La tiu Octombrie espirat predecesorul meu primind or- 
„dinul Dv. sub No. 11886 au procedat în unire cu agentul 
controlor al circumscripției a II-a la revizuirea stabilimentelor 
deschise peniru vinderi de băuturi spirtoase din zisa comună 
şi negăsind nici un soiu de băuturi la petiționari, prin . pro- 
cesul-verbal cu No.:406 au dispus îuchiderea -acelor stabili- 
mente pe reson că persoanele ce exersau asemenea  coinerţ, 
nu întruvesc condiţiunile cerute de legea licnţilor, dânduse 
de către comună la descărcarea licenţilor ce li sau fost 
liberat, Sub Prefect indiscifrabil 

D-niei-sale 
D-lui Prefect al Județului Neamţ.
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In anul 1882 aceiaş chestie. laiă actul: 

Proces-Verbal 
No. 3 

Anul una mie opt sute opt zeci şi doi Luna lanuarie 
una. În urmarea ordinului ce am primit dela D-l sub-prefect 
respectiv No. 4740 prin cari comunică în Copie Telegrama 
D-lui Ministru de finanţe No. 42399 în privința măsurilor 
ce trebue a se lua pentru închiderea Stabilimentelor de băuturi 
spirtoase dacă debilanţii nu au desfăcut toate băuturile până 
la 31 Dechemvrie-1881 iară restul ce se va găsi să se sigi- 
leze de Primărie permițându-le vânzarea acestor băuturi în. 
o singură dată cu rădicată spre desfacere. 

Subsemnatul în unire. cu notarul Comunei şi vătăjeii: co- 
munali fiind perceptorul decedatu, procedând în cenformi- 
tatea menţionaţilor  dispoziţiunii la stabilimentul evreului 
Hascal son Herşcu din acest tărguşor Bozieni sau văzut că 
poseda băuturile următoare. 

1). 45 vedri vin din anul 1881 în două vase cu cercuri 
de fer aşa date în sala hotelului, 250 vedri vin vechiu adică 
80 vedri vin roşu şi 170; vedri vin alb în nouă vase cu cer- 
curi de fer aşa date în beci şi 4 vedii rachiu în una ba- 
lercă cu cercuri de fier aşa date tot în beciu toate aceslea 
aproximativ cari sig'lându-se în citatul beciu a stabilimentului 
cu sigiliul Primăriei în condiţiunile citatului ordin-adică de a 
avea voie când îl va vînde în total cu rădicată să se elibe- 
reze de autoritatea acestei comuni prin asistenţa şi a percep 
torului Comunal. | , 

Şi tot odată până -la desfacerea în total s'au autotizat 
ca în unire cu subsemnatul,:Perceptorul comunal şi Proprie- 
tarul băuturei ca când ar avea necesitate de revizuirea bău- 
turei lor din poloboace să se deschidă beciul şi să se îngri- 
jească de conservarea lor şi . - 

2) La stabilimentul evreului Leiba Frimu sau găsit 60 
vedri vin alb din anul 1881 cu aproximaţie în două polo- 
boace cu cercuri de fer aşezate unul în sala dughenii şi unul 
în ogradă, cari sigilându-se cu sigiliul Primăriei în condi: 
țiunile menționatului ordin adică de a avea voie când îl va
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„vinde în total cu rădicată să se elibereze de autoritatea acestei comuni prin asistența perceptorului Comunal şi cu autorizaţia autorităţilor în drept, 
In fine din toate cele constatate văzând că numiții de- bitanţi din această comună Bozieni unde este situat şi tărgu- şorul cu asemenea numire, nu sunt alegători şi prin urmare nu au calităţile cerute de legea licenţelor. E Am dispus pe o parte sigilarea acelor băuturi şi închi- derea stabilimente!or în cari dânşii exercitau în trecut vân- zarea. 

| Trimit pentru cari s'au redejat prezentul Proces-Verbal subşemnat de toţi cei în drept înaintându-se D-lui Sub- prefect respectiv spre cuvenita. regulă, 

Primar, A, Condrea 

Secretar, indiscifr. 

lonu Apostu | (L. 5.) 
Thodoru Ioniţă 

itanţi Hascalu sin Herşcu 
„Debitanţi | Leiba Frim 

Martori | 

  

Din anul 1883 Primăria impune evreilor a-şi procura. 
bilete de liberă petrecere fără excepție de e pămânlean ori 
supus străin. din cauză că n'a înţeles ordinul onor Ministe- 
vului de inteine care zice numai străinii supuşi străini. Pe 
acel' timp toţi evreii în general erau consideraţi ca străini. 

2ln anul 1884 vestitul Polochromiudis. trecând pe aci 
într'o zi de târg, strânse un mare. număr de ţărani împrejurul . 
său, pe cari îi excita contra evreilor. Primarele îl arestă şi 
după ce întrebă telegrefic .pe d. Prefect al judeţul::i îl puse 
în libertate. Si 

In anul 1886 4 evrei de aci având neînțelegere cu 
nişte ţărani pentru 5 ocale sare fură arestaţi şi bătuţi iar 
rudele celor arestaţi săriră în ajutorul lor scoţându-i din 

1) Fraternitatea V No. 41. 
2) Fraternitatea V No. 47, i 
3) Revista Izraelită An. | No. 13 şi 15. 

Tom, ii
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arest deci aceştia fură înaintați parchetului, daţi judecăţei, 
stând înaintea curţei cu juri, fiind condamnaţi pentru abuzul 
lor, 

tn anul 1895 fiind procesul curțăi cu juraţi al uciga- 
şilor lui Isac: Blumenfeld din Bozieni şi al celor 27 hoţi cari 
au săvârşit 18 omoruri şi tălhării asnpra Evreilor şi pe Iosif 
Zumer din Bicaz, apărătorii criminalilor, spre a uşura şi 
scăpa pe clienţii lor, vărsară felurite acuzaţiuni puerile contra 
evreilor în general,. din interes, căci in fond ei au fost apă- 
rătorii Comunităţii Israelite din Piatra, în chestia cimitirului 
şi altele. 7 

Altfel evreii de aci trăesc în cele mai bune relaţii cu 
Românii cu cari stau în relaţii intime de afaceri şi prietenie 

Dăm aci şi copia unui peciu din anul 1852: 

Noi Grigore Alex. Ghica V. V. cu mila lui D-zeu 
Domn al ţărei Moldovei 

  

Peciu 

1... săn.... din tărguşorul Bozieni ţinutul Neam- 
țului, după cercetareă şi înscrierea Komisiei Katagraliceşti, 
fiind socotit pe temeiul aş:zământului între oamenii fără 
căpătăiu, sau aşezat ca să plătească la Visteria Satului trei 
zeci şi. şease lei pe tot anul în 4 Tribuni. în care sau so- 
cotit şi adausul de 8 parale la leu pentru ţinerea jandarmi- 
lor. 
„Drept aceia spre a fi cunosut în rânduiala arătată, i 

Sau dat acest peciu pretocolit de dlui Vel Visterric şi în- 
credințat cu necetea Domniei noastre. 

]scălit Vel Visternic, indiscifr. 

Iscălit şet secţiei /ndisci/r, 

No. 69 Anul 1852 Iaşi. 

Tu Doamne, împărtăşeşti pe om cu conoştiinţă şi înzestrezi pe 
muritor cu pricepere ; împărtăşeşte-ne de la tine cu stiință, pricepere 
şi înfelepciune. Lăudat fii, Doamne, care împăârtăşeşti cunoştiinţa ! 

AUTORUL



Fragment din istoricul Evreilor 
DIN TRANSILVANIA 

(Tulgheș, Borsek etc) 

După istoria universală de Schlosser şi altor istorici 
este că primii Evrei ce au fost aduşi în Transilvania de re: 
gele Perşilor Xerxe 1 (480 a. chr.) fiul lui Darius, învins 
fiind de Greci la Salamina şi la Platea ; aceştia s'au şi sta- 
bilit în această provincie, fiind din acel timp. 

După izvoarele altor istorici este că ev:eii de aci au 
fost aduşi pentru colonizarea Daciei de către Traian. Lucru 
sigur şi cert este însă că ei sunt aci stabiliți din timpul 
romanilor (vezi Tom. 1 pag. XII „Vechimea evreilor în jud. 
Neamţ:,) | Ma 

Ducii Ungariei şi Transilvaniei aveau mulţi evrei pe pro-. 
prietăţile lor din cele mai vechi timpuri (secol XI şi XII). 
In toată Ungaria și prin urmare şi în Transilvania starea 
lor a fost bună. | 

Regele Bela al III-lea (1190) le asigura deplina sigu- 
ranţă şi libertate. Regii Ungariei angajau chiar pe Evrei ca 
administratori financiari din care cauză Papalitatea a exco- 
municat regatul Ungariei. In anul 1244 Regele Austriei Fre- 
derich 1. a decretat legi restrictive contra Evreilor, care legi 
fură aplicate şi în Ungaria, 

In anul 1386 Evreii din mai multe localităţi ale Unga- 
riei şi Transilvaniei au fost masacrați prin revoluţiuni in- 
terne. Cel mai însemnat timp din istoria lor este că în anul 
1578—1580 s'a decretat Art. 22 din regulamentul votat de 
Adunarea Naţională din Cluj că Grecii şi Evreii nu pot
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exercita nici v afacere decât în localităţile permise. Între 
locurile permise a fost Alba-Iulia (Gyulafehărva). a 

În secolul a XVI-lea Ungaria cade sub stăpănirea Tur 
cilor, ei sunt acuzaţi că ţin partea lor. Sub Măria Tereza - 
Evreii din Transilvania plăteau un impozit anumit şi fix. 
In anul 1745—1750 Evreii din Transilvania au ajuns la cel 
mai mare progres religios şi moral sub monarchia Habsbur- 
ilor. Se 

Ss In anul 1623 Ex Ducele Gabriei Bethlen a acordat 
Evreilor multe favoruri, anulând orioranța votată de Adu- 
narea Naţională din 1650. Regele George Rakoczy al II-lea 
le opri în oraşele fortificate. Împăratul losif al II-lea (1791) 
a destinat Alba Iulia ca reşedinţă Evreilor, unde. au avut 
cea mai mare şi însemnată comunitare, unde avură şi Tri- 
bunai confesional. | | 

Rabini marcanţi au fost: losef Reitsz  Aurbach (1742) 
Margulies din Moldova (1778 —1817) ete. 

Sămbatianii sunt cei mai însemnați factori în istoria 
Evreilor din Transilvania. Această sectă din creşiini s'a pro- 
pagat prin influenţa reformelor, “fondată în anul 1588 de 

unul. Andrei E6şsy., Mucii i au persecutat din care cauză s'au 
împuținat. Astăzi mai sunt în BâzâtUjtaju. Evreii din Un- 
garia şi Transilvania au luptat în revoluția din 1848al căror 
martiri au fost: Heinri:h Spizer, Michei Halpern secretarul 
lui Koschut «tc, 

losct al I!. ea (1782) desfi.nţă edictul tol ranţei şi - taxa 
„Leibzoi” şi dă :multă lbertate evreilor, _ | 

După ce am arătat istoricul Ardeaiului. deci sunt - dator 
a descrie comunităţile din Ardeal care aparțin. acestui judeţ. 
„Acestea sunt : 

Comunitatea din Tulgheş 
Acest orășel este aşezat pe maiul părăului Bistricioara, 

având case multe şi mari ca într'un oraș. Localitate in= 
dustrială şi prăvălii. „ a a 

Acest orâșel a fost sat dar ca orăşel există de a- proape 100 de ani. Are până ia 60 locuitori evrei, cari 
îşi au O sinagogi care în timpul răsboiului. mondial a fost- 
ruinată şi care după război s'a reînoit, iar acuma 4-5 aai
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„sa prefăcut într'o frunioasă clădire cu căte-va camere alăturate. E de amintit că cât timp zisa sinagogă a fost ruinată, enoriașii au fâcut r&găciune într'o casa  particu- lară. Scoala nu exista aci și nici măcar Talmud-thora, decât numai că un melamzd sau 9 melamiden (învăţători), învaţau cu copii într'o cameră a zişei sinagogi. 
_Haham este numai unul care serveşte şi ca moil şi ca psalt etc. Baia este din timpul întemeierii orăşelului. Ea esie o clădire higienică şi cu aburi. 
Cimitire sunt dovă, unul vechi din timpu! înființărei orăşelului şi altul nou, cu Oil ș: Zaplas de 8 ani. Cimitirul nou are morminte. cu pietre sepuicrale (ma- țeiwes) adică pietre în pirioare și pietre culcate pe mor- minte (om). Unele pietre suut şi de marmoră. În cimitirul cel nou sunt înhumale şi rămăşiţele eroilor din războiul mondial, cari au fost adunate de pe câmpuri unde au fost înhumați. _ 

„Tulgh*şul este localitate mai mult industrială, având mai multe făbrici de cherestea Aci se face un comerţ 
întins cu lemne, Şi cel mâi rnare negustor de iemne este Zeilig Şmilovici. In general vorbind Comunitatea cu Epi- lropia ei există. de 60-70 ani precum şi acuma există Epi- 
tropia Comunităţei sub preşedenţia valorosulni Dr. Gherş- hon care are şi multă energie, îngrijind de săraci cu cele 
necesare, iar în timpul iernei cu lemne- și la Paște prin 

„ iDues chiten cu. azime și cartofi etc. | 
Farmacist este unul singur care este evreu, 
Rabin: actualmente uu sunt. Acuma 15 ani a fost „uhul Chanoch, câre ţinu loc de rabin. Moise Mordche e 

cel mai cult hebraist. 
Invățământul după cnin am arătat se face particular. 

Unul Nutkeole, e învăţător cam de după război, iar îuain 
tea zisalui război a fost unul Kalai, care era om cult şi 
modern. În Tulgheş mai fac comerț şi industrie de che- 
restea: Bercu Weinrauch, Zeilic Şmilovici, Haim Simon, 
Strul Moriiz, Marcu Meirovitz, Simon Solomon. In vechi- 
me acest comerț se făcea de câtre Mordche Arie Mar- 
covi i, Haim Şulim, Aron Zisu zis Aron Moise şi alţii. 
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Comunitatea din Borsek 

Orăşelul Borsek, la isvoarele răului Bistricioara, este 
la 20 kilometri depărtare de Tulgheş. Acest loc este în- 
semnat prin izvoarele sale cu ape minerale. care vindecă 
multe boale. De aci se aduce apa numită „Borvis“ de la 
renumitul izvor Borsek care vine în fostul comitat Ciuc, 
în drumul Jud. Neamţ din Ardeal. Acest orăşel are 3U fa- 
milii Israelite, care se ocupă cu comerţ şi meserii etc. 
Are o sinagogă de lemn spațioasă. Ea a fost ruinată în 
timpul răsboiului mondial 1916—1918 şi acuma de cu: 
rând fu prefăcută. 

Epitropia Comunilăţei actuale se alcătueşte din urmă- 
toarele persoane: Aizic Iacob preşedinte, Spilman Mohr, 
„Casier, Marcovici cel mai vechiu negustor de aci, Actualul 
preşed, Hade! Gyula, Matiaş Ghersohan. Strul Isac şi Dav. 
Brecher. 

Comunitatea posedă o baie cu bazin (mikfe). Cimitir 
este înființat de după război, unde sunt înhumați mulţi 
eroi. Rabini nici p'au fost nici nu este. Hahami este unul 
care serveșie şi ca moil şi ca psalt. Şcoala Comunitătei 
nu este ci rumai particulară. E de remarcat că aci ra- 
binul Friedman din Buhuşi își are o frumoasă vilă, unde 
vine în fiecare an cu familia sa. | | 

  

Com. Bilbor 
Este un sat care vine în apropiere de Borsek şi Tul- 

gheş. Are 5 familii Israelite: Şmilovici Ițic, M. H. Josupo 
vici. Moses V'lner etc. Aci a locuitd. lonuş Rufel actualul 
antreprenor al Hotelului Continental din Piatra-N. născut 
acolo și având proprietăţi acolo. 

Lâbel Aron a tosi acolo Primar neîntrerupt aproape 
20 de ani find bărbit inteligent şi cu mare energie. 
Acesta a lost socrul d lui Rutel. După război stabilindu-se 
aci unde a mu ii în anul 1927. Locuitorii evrei cari a- 
parțin la Comunitatea din Borsek sunt: Ițic Şmilovici, M. 
H. losupovici. aceştia se mai ocupau cu eXploaiarea de 
păduri şi comerțul de cherestea.



î 
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D- Șmilovici, fiul Dr. Şmilovici şi ginerele său Dr. Gherşshon Matiaş au de asemenea fabrici de cherestea, atât aci cât și în Tulgheș. 

Com. Corbu 

Această comună are 5 familii evrei: Strul Moritz 
Zeilic Şmilovici şi fiul său Herman. 

Afară de aceste locuri mai este Bicazul Ardelean unde 
se găseşte „Vafea Jidanului“ şi unde după tradiţie se a- 
sigură că pe aceste locuri sălășluia vestitul rabin:  /srael 
Bai Semtov Fakoideş. 

A ta Doamne este mărirea, puterea, fala, izbânda şi strălucirea 
ca tot ce este în cer şi pe pământ. A ta Doamne, este împărăţia şi 
înălțarea. Lăudat fie numele glorioasei tale împărăţii în veci vecilor. 
AMIN ! 

Laudă și mulţumire 

câtre Omnipotentul Creator! 

Cum să răsplătesc Domnului, pentru toate bineface- 
rile sale către mine ? Paharul mântuirei vreau să ridic şi 
numele Domnului vreau să chem. Făgăduelile mele vreau 
să le plătesc Domnului. 

O Doamne! fiind-că ai dezlegat legăturile mele _isto. 
rice, mai învrednicii şi mi-ai împlinit idealu! vieţei mele, 
Ţie voi să-ţi jertfesc, jertiă de mulțumire şi numele Dom- 
nului vroiu să chem, făgăduelile mele vreau să le plătesc 
Domului şi de aceia zic: Lăudat fii Doamne, Dumnezeul 
nostru, regele Universului, care în îndurare şi milostivirea 
Ta mi-ai păstrat viaţa, m'ai susţinut și mai ajutat să ajung 
vremea aceasta, 

Aşa dar, Domnul este mântuirea mea ! Lăudaţi şi slă- 
viți pe Domnul împreună cu mine și să înâlțăm numele 
lui deodată ! Lăudat fie numele glorioasei Sale Impărăţii 
în vecii vecilor. Amin! | 

IOSEF KAUFMAN
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IUBITE CETITOR! 
Preocuparea mea în ramura istoriei evreilor din Ro- 

- mânia, ma făcut întrun timp om nenorocit ; perzându-mi 
Cariera comercială părintească unde cu siguranță a-şi fi 
progresat, | 

De la etatea de 18 ani m'am ocupat cu cercetări  is- 
torice, descoperiri de documente și pietre vechi sepulcrale 
eic.. care toate acestea erau legate cu cheltueli mari, deo- 

"sebit de timpul material ce am sacrificat pentru acest scop. 
La început, toate le făceam cu cea mai mare plăcere, închi. 
puindu mi iluziuni de cea mai mare recunoştiința, apoi de- 
prinderea a degenerat în boala cronică de care nu mă mai 
pot debarasa ; cu toate câ sunt convins de contrariul ilu- 
ziuhilor mele, în decepții triste de desconsiderație, dispreț şi 
Persecuţiune chiar, din partea unora din coreligionarii mei 
(contrar obiceiului celorl'alte popoare care venerează pe acei 
care muncesc şi se sacrifică pentru ele). | 

Nevoile casei şi ale familiei mele m'au silit de multe 
ori a înceta cu această deprindere, dar gândindu mă că 
muncind firă preget atâția ani în această Spinoasă carieră, 
în câre timp am reuşit a aduna un material istoric foarte 
abondent şi prețios cu care pot face bogate fragmente is torice atât ale Comunităţilor noastre în general cât şi ale 
evreilor în special. Aceasta mă căzneşte mai rău de cât 
iadul infernal . . . şi istoria neavând limită, deci sunt im.- 
pins şi silit moralmente a continua cât voi trăi pe această 
cale. Ă 

Pentru mine, în interiorul Sufletului meu Sunt  feririt 
“că împlinesc o. sacră misiune, iar pentru soția şi copiii mi 
însă această fericire a fost tradusă de multe or. în lipsă, 
necaz şi suferință. Muncesc singur fără ajutorul nimânui, din care cauză am devenit suferind. Mulţumesc. eternului 
Creator că am isprăvit această lucrare din pânza țesutului 
meu. 

Doresc ca prea scumpa mea Patrie să devie pentru veci puternică şi glorioasă şi să strălucească peste fot globul terestru, ca mândrul soare, iar Comunitățile ce descriu aci, să progreseze pe toate câile propăşirei, devenind Comunilăţi bine organizate care să servească altora de model şi normă ! 
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hog pe srumpa mea soție Jetiy şi iubiții mei copii Dr. O. Kauiman Cosla, Isac şi Bernhard Kauiman ca să mă ierte Pentru lipsa şi suferințele ce au îndurut ca mici copii din cauza ocupațiunilor mele pe ogorul istoriei evreilor din fară, dorindu-le din adâncul inimei mrle. în Schimbul suferințelor ce au îndurat. ani mulți şi fericiţi ! 
Mulţumesc de asemenea d lor tivografi Avram | Segall * & Mişu Steuerman (Tip. Record). pentru că mi-au facut 

aceasti lucrare foarte COASTiINCIOS. Asemenea. şi zefarilor tpograf.ei Izidor Segal, Herman Weisbein, Josei Almaşanu, Mişu Goldenberg şi David Alterovici de al căror lucru sunt 
foarte mulțumit şi D-iui M, Moscovici, în a/ cărui atelier 
Sa broșat această lucrare, | 

Asemenea multumesc din toată inima Epitropiei Co. u 
nităţei Israelite ș; societăţei sacre: „»Chewra Kedoscha“ ge 
aci precum şi scumpului Și rubitului meu țiu Dr Kauimau 
Cozia și tuturor acelora cari mau Subvenţionat şi s'au a- 
bonat la opera mea, dându-i putință spre a o putea lipări. 
Benedicțiunile Cerului asupra acestor ai mei binefăcători pe 
care în veci le voi binecuvânta, păstrându-le a mea multu- 
mire şi recunoştiință. | 

Sjârşesc cu rugăciune Divină : Să vă binecuvânteze 
Domnul şi să vă păzească. Să lumineze faţa sa spre Voi şi 
să vă miluiască. Să'şi întoarcă Domnul țața sa spre “oi 
și să vă deie vouă pace, viață lungă şi fericită. Amin ! 

| „JOSEF KAUFMAN 

Piatra-N.1929 Septembrie | 

_SFARŞIT 

Lui DUMNEZEU /audă
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lată şi apelul lansat înaintea apariției acestei lucrări : 

'APEL 
Câtre onor. mei coreligionari din Jud. Neamţ 

  

De oare-ce monumentala mea lucrare istorică: „Cronica 
Comunităţilor israelite din județul Neamţ“, după o muncă 
titonică de aproape 50 de ani, este terminată şi gata a o 
pune cât de curând sub tipar, deci spre ai da o deosebită 
însemnătate, rog pe toţi părinţii sau familiile cari au morți 
(eroi) sau dispăruţi în războiul mondial să mi trimeată ime- 
diat fotografiile lor împreună cu costul modest al clişeului, 
spre a fi reproduse şi a figura în corpul acestei cronici; tot 
astfel şi al acelora ucişi de aeroplane, etc. 

De asemenea rog pe acei cari au primit decoraţii de 
orice grad şi natură (fie din orice timp), ami arăta felul ce 
posed. i 

Tot odată sun: rugaţi toţi Eforii sinagogilor, cari vor 
ca sfintele lor lăcașuri, să fie înfăţişate prin fotografiile !or, 
fie exterior or mai bine interior împreună cu enoriaşii lor, 
după modul ce posed al Comunităţei Israelite din Ploeşti; 
să mă înştiinţeze momentan spre îndrumare pentru acest 
scop. | 

Tot astfel rog societăţile cari vor să figureze  fotogra- 
fiile lor în corpul cronicei, să facă la fel. Asemenea şi Epi- 
tropiile Comunităţilor respective. 

Această lucrare va forma un frumos album istoric, 
foarte interesant cu clişeuri,. reprezentând toate instituţiunile, bărbaţii meritoşi, Hrisoave Domreșşti precum şi sute de do- cumente şi acte preţioase relative la această cronică, care va 
fi în 2 volume cu aproape o mie pagini. Orice comunicări 
şi relaţii relative se vor adresa autorului. | 

Cu toată stima şi dragostea 
IOSEF KAUFMAN (Cronicar) 

lunie 1928. Piatra-N, Str. Lascar. Catargi No. 25 
N. B. Judeţul priveşte: Piatra-N., Tg.-Neamţ, Buhuşi, | 

Bozieni, Borsec şi Tulgheş inclusiv comunele rurale. Autorul. 

  

1) Cu regret mărturisesc că n'am primit absolut nimic dela nimeni. Autorul.
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lază şi apelul lansat în toată țara : | | 
Piatra- N... 1928 

Cu ajutorul lui Dumnezeu Ta 
Ya) “5y a | 

APEL 
Ohor l)omn 
  

  

  
    

Este un fapt netăgăduit că sfânta noastră scriptură, 
Biblia, conţine şi istoria poporului evreu. Toate popoarele, 
toate oraşele, toate comunităţile precum şi cele 'mai remar- 
cabile familii se mândresc cu istoria lor. 

„A nu şti ce sa întămplat înainte de a te fi născut“ 
zice Cicerone ,— „este ca şi când ai fi necontenit priinc, 
este a te asemâna animalelor, care nu ştiu nimica din în- 
tâmplările lor. Trebue să ştim ce s'a făcut şi întânrplat îna- 
inte de noi, fie bine, fie rău, trebue să ştim şi să tragem de 
acolo învățămintele ce logica ne va dicta pentru binele ob- 
ştesc. Evreii din toate ţările şi din toate oraşele unde  lo- 
cuesc au şi ei istoria lor. Comunitățile israelite din Amsterdam. 
Frankfurt. Praga, Varşovia, Lemberg, Cernăuţi etc, sunt 
mândre de ale lor Pinkesen, unde sunt înscrise diferitele e- 
venimente petrecute acolo din vechime. 

Aci în ţară,onor Academie a întocmit prin premii mari 
Dicţionare geografice unde sunt descrise istoriceşte şi cele 
mai neînsemnate sate. D-nii lonescu-Gion, Papadopol, Caii- 
mach, N. Bogdan, Petriceicu Hâjdău, A. Gorovei şi alţii au 
descris istoriceşte oraşele: Bucureşti, laşi, Bărlad, Tecuci, 
Fălticeni, Botoşani etc, fiind premiate cu sume mari pentru 
descrierea lor. Acuma în urmă şi comunitățile israelite din 
țară precum: Ploeşti, Brăila, lași etc, au făcut şi ele de- 
scrierea comunităţilor lor, lucru care se imitează acuma mai 
în toată ţara. | 

„Istoricul şi întâmplările Comunităților israelite din acest
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judeţ sunt şi mai inleresante de. cât acelora din străinătate 
şi din toată ţara, după cum vă puteți convinge şi vedea în 
tabla de materii ce au: onoare a vă indica. aci. | 

Narațiunea acestura, este senzaţională şi reprezintă ce] 
mai mare inleres la cetire, producând o adevărată impre- 
Sine morală asupra cetitorului. i | 

Preocuparea mea în ramura istoriei Evreilor din Ro- 
mânia m'a îndemnat a face crovica documentată a Comu- 
nităţilor israelite din întreaga ţară, punând deocamdată sub lipar Cronica Comunitiţilor Israetite din jud. Neamţ. 

Sunt 50 de ani de când, cu mari sacrificii, am adunat acest preţios maleriai istoric, caii va forma un colosal tezaur 
pentru generaţiunile viitoare, fiind şi cea mai mare şi mai bogată lucrare de felul! acesta în toată țara, | 

Dorinţa mea este a, o înzestra cu fotografiile tuturor Hrisoavelor, petrelor sepulcrale vechi; instituțivnilor şi al Co- mitetelor respeclive precum şi tu a potretelor acelor bărbaţi, atât din trecut cât şi din prezent, cari-au servit şi lucrat pentru binele acestor. Comunităţi. Toate aceste sunt legate însă de cheitueli foarte mari aproximativ o sută de mii lei inclusiv hărtia şi tiparul, deci sunt nevoit a apela. rugân- - du vă respectiios de a subvenționa această lucrare şi a vă abona. Toţi onor. Domni cari vor binevoi & subvenţiona lu- crarea mea, vor fi trecuţi în cronică cu cea mai mare recu- noştiință, asemenea și cei abonaţi. E | 
Această lucrare va cuprinde circa 1000 pagini, format 

octav, în două volume broşate. Abonamentul este de 700) lei, iar ediția de lux şi legate -este una mie lei. 
Tipărirea lucrărei a şi început şi poartă titlul pe .co- 

pertă : | 

„Cronica Comunităţilor israelite din Judeţul Neamţ” 
| Sigur fiind că apelul meu va “găsi ecou în nobila Dv. inimă, vă mulțumesc anticipai, păstrându-vă eternă recuno- ştiinţă şi benedicţiune. 

Cu cel mai profund respect 

loset Kaufman (cronicar) 
| Piatra-N, str,. Lascar Catargi:25 
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ATESTE 
Şet Rabin Comunităţei Israelite Piatra-N. 

  

Apreciez valoroasa lucrare istorică a cronicarului Iosef Kaufman, de aci, rugând a i se da tot concursul pe care.] merită cu laudă şi recunoştinţă, semnat Rabin Ch. £. Lâbel Piatra-N. 5 August 1998 (L. 5.) 

Epitropia Comunităţei Israelite din Piatra-N, 
Domnul Cronicâr loset Kaufman, merită tut concursul. Evreilor din Regat, pentru munca depusă în timp de 50 de ani, în interes istorie al evreilor din judeţul Neamţ şi al tuturor evreilor din România, subvenţionând cu suma de lei (cinci mii). Preşedinte semnat: Aron /uster, secretar A. Segal, Piatra-N. 7 August 1998 (L. S) 

Societatea sacră: „Chewra-Kedoscha« 
Fondată 1766 din Piatra-N, 
  

Apreciăm şi noi valoroasa lucrare istorică a d-lui Iosef Kaufman la care a depus o muncă titanică de peste 50 de ani neîntrerupți şi drept, recunoştiinţă, am subyenţionat cu sura de 5000 (cinci mii) lef, deci rugăm pe toţi coreligio- narii noştri din ţară a-i da ce! mai mare concurs. Piatra=N. 7 August 1928. Semnati Preşedinte Samuel Daniel, Secretar Senior Weisman (L. $.) 

l. O. B. B. Loja „Menorah« No. 395 die Piatra-N. 

Loja se adresează cu plăcere Fraţilor din Regat. cu ru- 

  

_gămintea de a se da tot concursul, pe care cu recunoştiință merită Jucrarea istorică a cronicarului Iosef Kaufman, intitu- 
lată „Cronica Comunităţilor Israelite - din jud. Neamţ 
şi la care autorul a depus o muncă fără preget aproape 
imp de 50 ani. Pi:'ra.N..10 Angust 19928, semnat Preşe- 
dinte : A/bert Abeles, Secretar Sami M. Rotman. (L. S.) 

„ Stztul Negustoresc din Piatra-N, 

D-l Iosef Kaufman, xunoscutul cronicar diri oraşul nos- 
tru, ocupându-se şi de. activitatea comercială a. evreilor, :
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bazat pe acte şi documente colectate în timp de mai multe 
decenii, cheltuind o energie şi muncă vrednică de admirat 
sper că şi negustorii la rândul lor interesându-j această lu- 
crare istorică care prezintă' un deosebit interes; vor şti să 
aprecieze la justa ei valoare, încurajând pe autor. Piatra-N. 
20 August 1928. Semnat: Preşedinte Caro/ Weinberg. (L. S.) 

Organizaţia Sionistă din Piatra-N , 14 August 1928 

„Cronica Comunităţilor Israelite din jud. Neamţ“ a 
cronicarului losef Kaufman, este o lucrare de mare valoare 
şi de un interes capital pentru istoria Evreilor din România, 
care interesează deopotrivă toate societăţile şi organizaţiile 
evreeşti din ţară. Felicităm pe D-l Kaufman că-şi vede prin 
apariţia acestei cronici idealul său realizat după o muncă 
vrednică şi nepregetată de un jumătate de veac, deci reco- 
mandăm lucrarea D-sale tuturor acelora cari urmăresc acti- 
vitatea şi trecuiul Comunităţilor Israelite din întregul Regat. 
Ss Preşedinte : Solomon Drimer, secretar Rudi Renert, 

Cronica Comunităţilor Israelite 
din Jud. Neamţ 

TABLA DE MATERIE 

Comunitatea Israelită din Piatra-N. 

Descrierea geografică a jud. Neamţu. Vechimea Evreilor 
din ţară şi jud. Neamţ. Intemeiarea târgului Piatra. Oraşul 
Piatra. înainte cu 100 de ani. Oraşui Piatra înainte cu 50 
de ani. | 

Sinagoga Catedrală din Piatra-N.: Istoricul ei — Hri- 
soavele Domneşti din anii: 1766, 1818 şi 1827. — Procesul 
cu:biserica Si. loan a lui Ştefan cel Mare. la Tribunalul 
local, Curtea de Apel din lași şi Inalta Curte de Casaţie 
din Buc., anii 1863-1872. Impăcarea şi răscumpărarea  bez- 
menului împreună cu al feredeului de la şipote. 

„Bet-hamidraşim: Chabat, Templu (Lipscani), Mare, Klazel, 
“Garibaldi, Dărmâneşti, Mărăţei, Gara, Mahala,  Cismarilor,
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Cojocari, Croitorilor, Petrarilor, Rabinului şi Avram  Mela- 
med. Istoricul şi descrierea lor, 

Școalele Isr. Române. Istoricul şi descrierea lor. Spitalul şi istoricul lui. Istoricul azilului pentru bătrâni. Baia şi isto- ricul ei. | 
Cimitirele şi istoricul lor. Istoricul vechiului cimitir, Soc. Sacră Chewra Kedoşa. Petrele vechi supelcrale.  Inchi- derea în anul 1872. Schimbul cu onor. Primăria locală pen- tru noul cimitir, Infiinţarea: lui în anul 1873, Impunerea de funcţionari Creştini şi plata. de 50 lei de decedat câtre Pri. mărie. Sacriticiile Comunităţei pentru “suprimarea acestora. Istoricul. Statistica deceselor. | | 
Cronologia rabinilor din Piatra. Dările Evreilor din 

“Piatra: Hrisovul Evreilor din 1826. „Pinkesen“ sau condici comemorative din Piatra : Statutele, importanţa şi istoricul lor, Statistica Evreilor din jud, Neamţ. | 
Condica populaţiei Evreilor şi plata birului lor întărită de Prefectura şi Poliţia din Piatra, din anul 1859, Numele tuturor evreilor. Manifestaţii patriotice. Antreprize Comunale Evreii antreprenori. Istoricul lor, | 
Sociețăţile din Piatra, istoricul lor. Starea culturală : 

Evrei savanţi, talente, scriitori. Portul şi limba Evreilor. Ideia 
Mesianică în Piatra. Procesele Evreilor cu comuna. Istoricul, 
Ciuma şi Holera : suferințele evreilor, anii: 1831, 1848, 
1866 etc. Prima recrutare a evreilor: Lista primilor recruți. 
1859 Istoricul recrutărei. 

Jidovi pământeni : Lista dreptarilor şi al celor înpă- 
mânteniţi. Supuşia şi Evreii sudiţi, istoricul supuşiei.  Orgu- 
nizarea Comunităţei, Alegerile, budgetele, conducătorii şi fun- 
cționarii ei. Confirmarea alegerei Kahalilor de Minister şi 
Prefectură. Alegerea Kahalilor şi arendarea gabelei în sala Primăriei. Istoricul acestora. Focuri în Piatra, Emigrare din 
Piatra, 

Integralul Jud, Neamţu 

Invaziunea armatelor streine şi suferinţele Evreilor. 
Istoricul. Zavera sau timpul voluntirilor de la 1821 şi 1848, 
revolta dela 1866. Răscoala agrară din anul 1907, Istoricul. 
Ofrande câtre Stat, Comună şi judeţ. |
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Rolul Evreilor în jud, Neamţ: influenţa la boeri, Mă | năstiri şi autorităţi. Starea materială: Rolul şi activitatea e. vreilor în comerţ, industri=. meserii. moşii etc. Calomnii de Sânge : anii. 1710, 1765, 1803, 1816,1834, 1841. 1859, 1860 şi 1839 istoricul şi suferințele. Traiul Evreilor cu Românii : tovarăşii, garsnţii, afaceri şi biuefaceri. i 
Istoricul Orăndări!or : Aşezăminte, anatorale, legi, re- gulamente. ordonanse : anii 1741, 1747, 1794, 1804, 1832, 1833, 1837, 1839. 1843, 185, 1855,. 1858, 1859, 1861, 1864 etc. Regimul legilor: i.egi, excese, ordonanțe, etc. Istoricul. Foametea în jud. Neamţ. Cutremure în jud. Neamţ. Convertirea la Creştinism. 

Comunitatea ISsraelită din Tg -Neamţ 
Istoricul târgului : formarea şi vechimea. Şcoala Tal: mud-thora. Caritatea şi Bicur ehoilim. Ospătăria Populară. Sinagoga mare: Arderea şi prefacerea ei la 1766 împreună cu casa de rugă şi feredeu, ce erau unde este astăzi spitalul sf. Spiridon şi şcoala de băeţi al Comunei. Dărărmarea lor la anul 1849 de câtre Metirea Neamţu. Judecata obştei Eyre. eşti cu numita M-tire la Vodă Grigore Ghica.  Hrisoavele obştei, trimişii obştei Evreeşti Ja Stambul, aducerea firma- nului de la padișachul Înaltei porți, împăcarea obştei Evre- eşti cu soborul M-tirei la Vodă, hrisovul acestuia în favorul Evreilor, clădirea actualei sinagogi l.toricul. Bet bamidraşim şi istoricul lor. | 
Feredeul şi istoricul li. „Pinkesen“ istoricul, statute * şi importanţa lui. Cimitirele şi istoricul lor : vechiul cimitir a- coperit şi îngropat de muntele alăturat. înfiinţarea noului cimitir, Istoricul. Organizarea Comunităţii. 

| Cronoiogia rabinilor. Tradiţiuni istorice. “Inundații. Ciuma şi Holera. Foametea, Focuri. Invaziunea armatelor străine. Societăţile şi istoricul lor, Industria, meseriile etc, Antr: prize. Emigrare. Botezul Evreilor, Evreii proprietari vechi, Relaţia “Evreilor cu M tirea. Neamţu. Evreii arendașii moşiilor M-ti- . rei, Excese, ordonanţe etc. Medeanul târgului: cumpărat şi donat de Evrei etc. etc. - 
Comunitatea Israelită din Buhuşi 

Istoricul tărguşorului, fondat de Evrei. Sinagogi şi Bet- , 

N
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hamidraşim. Şcoala Talmud thorâ. Seminare rabinice. Fere- 
deul şi istoricul lui, Cimitirul. Societăţi. Caritatea şi ospă- 
tăria populară. Rabinul Jsrael Friedman, cronologia rabinilor. 
Organizarea şi Adm. Comunitătei. Comerţul. Focuri. Holera. 
Excese, ordonanţe. Favoriţii boerilor. etc. etc, 

Comunitatea Israelită din Bozieni 

Tărguşorul fondat de Evrei, Administraţia Comunităţei. 
Rabinii. Comerţul şi industria. Sinagoga.  Talmud-Thora. 
Focuri. Excese, ordonanţe. Tradiţiuni istorice. etc. etc, 

Istoricul Evreilor din Ardeal 
Comunitatea Israelita din Tulgheş. 
Comunitatea -israelită din Borsek. etc. etc, 

Activitatea Evreilor în 

Războiul Independenţei 1877— 1878. 
Răsboiul Româno»Bulgar 1913. 
Răsboiu! Mondial 1918—1918 etc. etc. 

Buletinul Comunităților Evreești 
din vechiul Regat 

An. 1. No. 4—6 Dec. 1928 p. 28 Bucureşti 

APEL 
D-l. losef Kaufman, cunoscutul cronicar din Piatra-N. 

a pus sub tipar o foarte importantă lucrare istorică, intitulată 
„Cronică Comunităţilor Israelite din Jud. Neamf“ în care 
a adunat, după o muncă titanică de aproape 50ani, un ma- 
terial docuimentar foarie bogat, cu privire la istoria evreilor: 
din acest judeţ. D-sa posedă hrisoave şi dotumente impor- 
tante şi cu privire la istoria evreilor din întreaga ţară, de= 
pinde de concursul pe care îl va avea cu publicarea primei 
sale cronici pentru ca să poată da la iveală şi restul mate- 
ria.ului ce posedă. Apelăm de aceia la toţi coreligionarii <€ 

Tom, ii | 27
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„.* noştri din ţară şi în special la Comunitățile afiliate la U. C, 
„E. ca să-i acorde tot sprijinul. Orice! informaţiuni se vor 

"cere direct de la D-l /osef Kaufman (cronicarul Evreilor din 
"- România) str. Lascar Catargi' No. 25. 
  

1. 0. B. B. Marea Lojă „Zion” 
No.. IX Oficiul Sanhedrinului Bucureşti 

_Circulară 
câtre toate Lojile din tară 

  
  

  

Cronicarui Kaufman din Piatra-N., vă va trimete zilele 
acestea o circulară în care atrage atențiunea asupra lucrărei 
sale închinată siudiu'ui istoriei “Comunităţiior evreeşti din 
țară, învitând pe toţi acei, ce şt u să aprecieze valoarea unei 
astfel de lucrari şi munca incordată pe care ea a necesitat'o 
să se iniereseze pentru răspândirea acestei lucrări desigur 
bine venită astăzi. | | 

Aducându vă aceas'a la cunoştinţă vă rugăm a stărui 
într'una din şedinţele mai apropiate pe lângă membrii Lojei 
să se intereseze de această lucrare şi a o recomanda prin're 
prictenii lor, având astfel satisfacţiunea autorului care. numai 
cu multă abnegaţii ne a putut să tipsrească o lucrare in<pi- 
rată de dorul de a servi pe coreligionarii săi. Primiţi iubite 
fr. Preşcd nte salutările noastre fr. - 

“In CF, & Preşedinte [. NIEMEROVER | 

Secrelar M. PĂCOV 

- Ziarul „Egalitatea”  . 
___ An. XXXIX_No, 41. din 12 Oct. 1928 

  

D-nul /osef Kaufman: din Piatra N., care şi a cousacrat viaţa culegerii de documente şi fapte ca stăruitor cronicar, a început să publice vasta sa monografie : Cronica Cimunită- [ilor israelite din Jud. Neamj care va cuprinde 2 volume “cu ilustraţii de numeroase documente, instituţii etc. Noi care
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cunoaştem prețioasa lucrare, o recomandăm călduros aten- ției tuinror Comunităţilor ca lucrare model cum şi întregii lumi ceti:oare care vor afla din lectura acestei opere lucruri noi şi interesante, 

Ziarul „Curierul israelit” 
din 7 -Oct. 1998 

Cunoscutul cronicar d. Iosef Kaufman din Piatra-N,, care a publicat numeroase Incrări istorice din domeniul e- vreilor din România, a pus “acum sub tipar o foarte  valo.- 
roasă lucrare istorică: Cronica Comunităţilor israelite din 
Jud. Neamţ. Lucrarea va cuprinde peste 1000 [pagini în 2 
volume broşate.. .. 

" Recomandăm evreilor din fară ca să sprijine lucrarea 
meritosului cronicar, care timp de 50 ani 2 colectat cu mari 
Sacrificii un foarte prețios material istoric cu privire la is- 
foria tuturor Comunităților evreeşti din toată fara... 

Deci ori-ce Comunitate care doreşte a-şi face monogra- 
fia sa, se poate adresa cronicarului care o va executa în 
mod satisfăcător. | 

LISTA CLIȘEELOR 
TOMUL (Vol.) | 

PREFAȚA Josef Kaufman | 
1) Pagina 5 Hrisovullui Grigore Alex Ghica V. V. 1766 
2) . 7 , „ Vodă Alex, Calimach 1818 
3) „9 „ Ioan Sandu Sturdza 1828 
4 18 Interiorul Sinagogei Catedrale 
5) » 21 Actul Hebraic al Soc. Sacre din 1813 
6) x 9l Inaugurarea şcoalei din sub Peliricica 1896 
7 „55 Şcoala Isr. Română de băeţi No. 2 - 
8) » 86 Spitalul Comunit:ţei Israelite 
9) 88: D-rul A. Luceanu
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104 Avram Lipa luster 
152 Baia Comunităţei 
192 Cimitirul Israelit 
206 Piatra Comemorativă 
213 Comit. soc. Sacre: „Cewra-Kedoscha“ 1905 
325 Hrisovul lui loan Sandu Sturza 1826 Bin 
367 Faibiş Rozenberg 
369 Ilie Naftule 
382 Dr. Leon Ştein 
383 Bercu Samsony 
42i Avram Lipa Zet Aron 
428 Samuil Daniel 
431 $mil Siegler 

Moise Roşcovici 
Lazăr Weinrauch 

436 Avram Fondianer 
441 Pincu Zisu 
443 Pine Daniel - 
444 lie Soicher 
447 Moise luster 
448 Michel luster 
459 Carol Nacht 
476 Avram Renert 
486 Adolf Weiningher 
491 Solomon Drimmer 
495 loset Naitalisohn 

„ Iosef Weinrauch 
„ Petru laster 

509 M. 1. Ipcar 
517 losef Davidovici 
524 Aron L. luster 

TOMUL Il 

Prefaţa Dr. O Kaufman — Cosla 
7 Albert Abeles 

11 Societatea Tikwah 
14 Șmil lic Kutz 
27 Meir Schwartz 

Corul Emigranţilor
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47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52 
53) 
54) 
55) 
56) 
57) 

70 Soldatul Caufman Ițic 
16 Bernhard Soufrin 

100 Dr. Aurel Lupu 
152 Iacob Psantir 
177 Dr. Tanenzapf 
204 Haim Kaufman 

» 213 Carol Weinberg 
, 246 Arnold Weinrauch 

348 Cantina şcoalei Israelite din Buhuși 
35/ Banca Naţională Evreiască 

» 362 inmormântarea Mare!ui Rabin Friedman 
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Pagina  Rândul In loc de: Se va ceti: 

7 17  reşedenţia preşedinţia 
13 4 însuşindu-şi bani s'a disolvat însuşindu-şi bani Societatea s'a disolvat 
16 10 în fruntea harnicului în frunte cu harnicul 
17 14 au avat şezatoare au organizat şezători 
35 17  reîntoarse împiedicaţi de a pleca 
38 17 tineri de-a tineri dornici de a 
40 5 făcându-se cra 
41 35 Respectarea Respectarea Sămbetei 
97 11 Mi-au Mi au sădit 

110 12 mai ca și mai puternic ca 
111 6  anatensuat anatemizat 
129 29  Lelovici Leibovici 
130 2  Reşcu Herşcu 
133 9  Dositeiu Desi fteiu 
133 ultim Nemaţ Neamţ . 
157 34  siluând şi luând 
159 18 Secolul Secu 
165 7  devastând pe evrei devastând cascle evreilor 
166 - 18 au fost loviți a fost cuprinsă 
169 2 fâcu „ satisfăcu 
195 3 declar de clar 
195 29  Mahalii Hamalii 
195 34  Marmoroş Maramureş 
210 19  nexaţiunile vexaţiunile 
219 15  Iroslavici Iaroslawitz — 
240 7 apt “ barbar 
278 20  târguirea tânguirea 
302 9 arătându-se manifestându-se 
314 : 24 1 peaiure şi pe aiurea 
334 . 4. Raporturile Rapoartele 
339 34 merge regres merge spre regres 
342 17 1802 1902 
345 4  Huromuzache Hurmuzache 
349 30  Je-Wich Jewich 
387 16 1927 1827 
396 1 Jidovivi . Jidovi 
407 25 Domului Domnului 

şi alte mici greşeli, pe care cetitorul este rugat a le în- 

drepta de la sine. 
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